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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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บทน�ำ
สถานการณ์โลกที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้น สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพ

ไร้ พ รมแดน แนวโน้ ม การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�ำงาน
เช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีการด�ำเนินชีวิต และปฏิวัติโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การท�ำงานของรัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม
รั ฐ บาล ตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐  เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม และสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ ประเทศ โดยได้ ว างรากฐาน
การพัฒนา และปฏิรูปเชิงโครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และมีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐”
อันเป็นการวางรากฐานโครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
ภายใต้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดว่า
“เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรี
จั ด ให้ มี น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมขึ้ น ตามข้ อ เสนอ
ของคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ท�ำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา”
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก�ำหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่
ส�ำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมุง่ หวังปฏิรปู ประเทศไทยให้ทนั ต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทย
เป็ น ประเทศในกลุ ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ที่ ส ามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สร้ า งมู ล ค่ า และขั บ เคลื่ อ นระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนที่ ๑
บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล

๓

ส่วนที่ ๑ บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นให้
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet)
กระจายอย่างทัว่ ถึงเสมือนบริการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ไป ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และไอซีทีมีบทบาทต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทาง
การด�ำเนินงานของประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความท้าทายและโอกาส
ของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคม ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานภาพการ
พัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้
๑.๑ ทิศทางการพัฒนาประเทศ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในภาพรวม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ท�ำให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและที่จะเกิด
ในอนาคต ๒๐ ปี เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นทั้งเงื่อนไข ปัญหา ความท้าทาย
ที่ ป ระเทศไทยจะต้ อ งเผชิ ญ และหาแนวทางรองรั บ หรื อ แก้ ไ ข ซึ่ ง เป็ น โอกาสส� ำ หรั บ การพั ฒ นาประเทศ
หากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้น โดยมีตัวอย่างบริบท
ที่เป็นความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย ดังนี้
๑) ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
ทีป่ ระเทศไทยตกอยูใ่ นภาวะดังกล่าวอย่างยาวนาน การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสูก่ ารเป็นประเทศ
ทีม่ รี ายได้ระดับสูงเป็นหนึง่ ในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่แล้วในประเทศ และอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒) พัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
• การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทีย่ งั ไม่สามารถก้าวไปอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
ทีแ่ ข่งขันด้วยนวัตกรรมได้ และยังคงอาศัยประสิทธิภาพภาครัฐและภาคธุรกิจ ปัจจัยก�ำลังคนราคาถูกและปัจจัยทุน
ด้วยการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน มากกว่าการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ SMEs ซึ่งแม้มีการจ้างงานรวมถึงร้อยละ ๘๐.๔ ของประเทศ
แต่ มู ล ค่ า การด�ำเนินธุรกิจของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๗.๓ ของ GDP และผลิตภาพของ SMEs
ประเทศไทยยังไม่สูงนัก นอกจากนี้ SMEs มีการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่

๔
๓) ปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• การใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึ ง การรวมกลุ ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศไทย การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง กอปรกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับระบบเศรษฐกิจชั้นน�ำของโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
• การใช้โอกาสจากการที่ประเทศไทยมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์ อันเป็นรากฐานที่มั่นคง
ของการผลิตในภาคเกษตรกรรม มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ ลากหลายทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ คุณภาพฝีมอื แรงงานเป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
๔) แก้ปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ของสังคม
การแก้ ไ ขปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม ซึ่ ง มี ห ลากหลายมิ ติ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพของคน
ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านโอกาสทางสังคมและการได้รบั สิทธิประโยชน์ บริการของภาครัฐ และยังรวมถึง
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางดิจทิ ลั (Digital Divide) หรือความแตกต่างและช่องว่างระหว่างผูท้ สี่ ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กับผูท้ ขี่ าดโอกาสในการเข้าไม่ถงึ ขาดความเข้าใจ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอซีที
๕) บริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ
การบริ ห ารจั ด การในการเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย ของโลกและของประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะมีจำ� นวนประชากรสูงอายุมากขึน้ อย่างไม่เคยมีมาก่อน
โดยคาดว่าจ�ำนวนผูม้ อี ายุมากกว่า ๖๕ ปี จะมีจำ� นวนราวร้อยละ ๒๐ ของประชากรใน พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิม่ เป็น
ร้อยละ ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๙๓ ตามล�ำดับ การเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร จะมีนยั ต่อผลิตภาพ
(Productivity) และการมีส่วนร่วมของภาคแรงงานในอนาคต รวมถึงความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้สูงอายุ
๖) พัฒนาศักยภาพคนในประเทศ
การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ
ของทุกคน ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีหรือรู้จักใช้
เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น ส�ำหรับคนทั่วไปเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลกด้วย
๗) แก้ปัญหาคอร์รัปชัน
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในทรรศนะของนักลงทุนต่างชาติ
ทีจ่ ะตัดสินใจลงทุนและท�ำธุรกิจในประเทศไทย โดยกรณีคอร์รปั ชันทีส่ ำ� คัญคือการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
และการใช้งบประมาณประจ�ำปี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสูงสุด จ�ำเป็นต้อง
มีการสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ
การท�ำงานของภาครัฐได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕
๘) ภัยคุกคามไซเบอร์
การจัดการกับภัยในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงภัยคุกคามจากสารสนเทศรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานลดความเสี่ยง
จากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๑.๒ ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น เทคโนโลยี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การใช้ ชี วิ ต ของประชาชนทุ ก คน
การด�ำเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องค์กร แต่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยี  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และยากต่อการคาดเดาในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และนัยจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
๑) เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาท
ส�ำคัญในช่วง ๕ ปีข้างหน้า ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications
Technology) เทคโนโลยี อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ การเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต แบบทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (Mobile/
Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) และเทคโนโลยีความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยมีเทคโนโลยีอนื่
เช่น เทคโนโลยีปญั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Blockchain เป็นเรือ่ งส�ำคัญในอนาคตระยะยาว
๒) เกิดการหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน์และออฟไลน์
(Convergence of Online and Offline Activities) โดยที่เทคโนโลยีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเดิม
ในรูปแบบใหม่ ท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือน และโลกทางกายภาพเกือบจะ
เลือนหายไป โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือภาครัฐ จะถูกย้ายมาอยู่บนระบบออนไลน์มากขึ้น
เช่น การสือ่ สาร การซือ้ ขายสินค้า การท�ำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การบริการของภาครัฐ ฯลฯ
๓) เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้เกิดการผลิตมากขึน้ (Consumption to Production)
โดยในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาสั ง คมในระดั บ ประชาชนยั ง ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื่ อ สาร การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
หรือกิจกรรมสาระบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุคปัจจุบนั นัน้ จะเป็นโลกทีป่ ระชาชนและผูบ้ ริโภคกลายมาเป็นผูผ้ ลิต
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อท�ำให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึ้น
๔) เกิ ด การแข่ ง ขั น ที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานของนวั ต กรรมสิ น ค้ า และบริ ก าร (Innovation
Economy) โดยในโลกยุคดิจิทัลนี้ การแข่งขันในเชิงราคาจะเป็นเรื่องของอดีต (เช่น การตัดราคาสินค้า
และบริการทางออนไลน์) และธุรกิจที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเดิมของตน หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด จะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป		

๖
๕) เกิ ด การใช้ ร ะบบอั จ ฉริ ย ะ (Smart Everything) มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากนี้ ไ ปจะเป็ น
ยุคของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ
ตั้งแต่ระดับประชาชน เช่น การใช้ชีวิตประจ�ำวันในบ้าน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การใช้พลังงาน ไปจนถึง
ระดับอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การดูแล
สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต
๖) เกิดข้อมูลทั้งจากผู้ใช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จ�ำนวนมหาศาล โลกดิจิทัล
จึงเป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูลซึง่ ศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
และเป็นพื้นฐานส�ำหรับทุกหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคล
จะมีความส�ำคัญมากทัง้ ในเชิงธุรกิจ และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกลายเป็นประเด็นส�ำคัญในยุคของ Big Data
๗) เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตามมาอีกหลายรูปแบบ เช่น การก่อกวน
สร้างความร�ำคาญแก่ผู้ใช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การยับยั้งข้อมูล และระบบ
การสร้างความเสียหายแก่ระบบ การโจรกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลการค้า การเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว)
หรื อ แม้ แ ต่ ก ารโจมตี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ยวดที่ ส ามารถท� ำ ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ หยุ ด ชะงั ก
และได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน โดยที่ภัยไซเบอร์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
พัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และบ่อยครั้งยังเป็นเรื่องที่ถูกคุกคามจากนอกประเทศ
ท�ำให้การป้องกันหรือติดตามจับกุมการกระท�ำผิดเป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย
๘) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างก�ำลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก
งานหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ จะเริ่มถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ ามารถท�ำได้ดกี ว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า (เช่น พนักงานขายตัว๋ การใช้บริการทางการเงิน)
ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น เช่น นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข้อมูล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโซเชียลเน็ตเวิรค์ นักธุรกิจดิจทิ ลั ฯลฯ
นอกจากนีจ้ ะมีงานบางประเภททีอ่ าจต้องเปลีย่ นบทบาทไป เช่น ครู กลายเป็นผูอ้ ำ� นวยการสอนมากกว่าผูส้ อน
ดั ง ที่ น� ำ เสนอข้ า งต้ น พลวั ต ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ วิ ถี ชี วิ ต รู ป แบบ กิ จ กรรมของปั จ เจกชนและองค์ ก ร รวมถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ
และสังคม ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดั ง ที่ ห ลากหลายประเทศได้ ต ระหนั ก และมี ก ารลงทุ น พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อน�ำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หมายถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางความคิดรูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์ของคนในสังคม การปฏิรปู กระบวนการทางธุรกิจซึง่ รวมถึงการผลิต การค้า
การบริ ก าร และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น อั น น� ำ มาสู ่ ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของคนในสังคม โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยนั้นจะตั้งอยู่บนคุณลักษณะ
ส�ำคัญที่เกิดจากความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล อันได้แก่

๗
๑) การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเชื่ อ มต่ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของประชาคมในประเทศและประชาคมโลก การเชื่อมต่อดังกล่าวน�ำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากร แนวคิดใหม่
และผลประโยชน์รว่ มกันอย่างไร้พรมแดน โดยทีป่ ระชาชนในประเทศสามารถมีบทบาทและมีสว่ นร่วมได้อย่างทัว่ ถึง
และเท่าเทียม
๒) การเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจและสังคมทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นวัตกรรมดิจทิ ลั
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า (Value Creation) และขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล ตลอดจน
การยกระดับ “คุณภาพชีวิต” ของประชาชนในประเทศ
๓) การสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล ทั้งที่เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกโดยบุคคล
เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล Social Media และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่าน
เครือข่าย (Internet of Things) มาวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในการผลิตและบริการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
ของประเทศรวมถึงการให้บริการประชาชน
๔) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่แพร่กระจายแทรกซึมไปทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการสร้างและน�ำพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ผลิตและสร้างมูลค่า
๑.๓ สถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลในประเทศไทย
ประเทศไทยจะสามารถน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดนัน้
เงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญคือ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของประเทศและความสามารถในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านดิจทิ ลั ของประเทศในอนาคต ดังนัน้ จึงได้มกี ารประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ดังนี้
๑) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย ยังคงมีจุดอ่อนในการแพร่กระจายและส่งผลถึงการ
เข้าถึงและการใช้งานในภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทีม่ รี ะดับต�ำ ่ ดังจะเห็นได้จากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ของประชาชนไทยที่ มี จ� ำ นวนครั ว เรื อ นเพี ย งร้ อ ยละ ๒๙.๙๖
หรือประชากร เพียงร้อยละ ๘.๙๙๑1 ของประชากรทั้งหมดที่เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์ประจ�ำที่ (Fixed Broadband Penetration) แม้ว่าอัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากพอสมควรคือ ร้อยละ ๕๒.๕ ของประชากร
นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในมิติของพื้นที่ พบว่าโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน มีหมู่บ้านประมาณร้อยละ ๕๓ จากจ�ำนวน
๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน ที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนที่เหลือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
ซึ่งยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เพียงพอ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ส�ำคัญเช่น โรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนต�ำบลหลายแห่งยังไม่สามารถเข้าถึง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้
๑

http://ttid.nbtc.go.th/

๘
ความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานของประชาชนและองค์กร ยังขึ้นกับอัตราค่าบริการ
ที่เหมาะสมกับระดับค่าครองชีพ (Affordability) ซึ่งราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย
คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ ของรายได้มวลรวมประชาชาติ (หรือ GNI) ในขณะที่ค่าบริการของประเทศเพื่อนบ้าน
มีราคาที่ต�่ำกว่ามาก
อิ น เทอร์ เ น็ ต แบนด์ วิ ด ท์ ร ะหว่ า งประเทศ (International Internet Bandwidth)
และการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากเพื่ อ รองรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านและบริ ก ารที่ มี ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ปริ ม าณมาก
ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐
มีการติดต่อสื่อสารไปยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต มีแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทย
มีโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสายใยแก้วน�ำแสงทางภาคพื้นดิน
และเชือ่ มโยงกับประเทศอืน่ ๆ ผ่านเคเบิลใต้นำ 
้� แต่โครงข่ายสือ่ สารระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะ
โครงข่ายสื่อสารผ่านเคเบิลใต้นำ 
�้ ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
๒) การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนและภาคสังคม
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนได้ ใ นหลากหลายมิ ติ
เช่น การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของภาครัฐ แต่การมีการใช้เทคโนโลยี
ไอซีที (คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)๒ ของประเทศไทยยังคงต�่ำอยู่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
เพียงร้อยละ ๓๔.๙ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๓๙.๓ นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้ในเมือง (เขตเทศบาล) มีการเข้าถึง
ทีด่ กี ว่ากลุม่ ผูอ้ าศัยในเขตนอกเมือง (นอกเขตเทศบาล) และกลุม่ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นผูท้ มี่ อี ายุ ๑๕ - ๓๔ ปี
โดยทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ไอซีทชี มุ ชนและศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชนขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ แห่ง
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ช่วยลดช่องว่าง เพิม่ โอกาส และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชน
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ เหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วย และมีศูนย์สารสนเทศชุมชนในลักษณะเดียวกันที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ
จากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส�ำคัญต่อการเรียนรู้และการศึกษา ปัจจุบันมีสถานศึกษากว่า
๓๐,๐๐๐ แห่ ง ที่ ตั้ ง อยู ่ ทั่ ว ประเทศไทย ยั ง ประสบปั ญ หาด้ า นการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
และโรงเรียนอีกจ�ำนวนมาก ยังมีปัญหาเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่อ การให้บริการไม่ท่ัวถึง นอกจากนี้
จ�ำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อผู้เรียน และล้าสมัย รวมทั้งครูผู้สอน
ขาดความช�ำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการสอน ท�ำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒

สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, สำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘

๙
นอกจากนีป้ ระเทศไทย ยังมีเนือ้ หาในรูปแบบสือ่ ดิจทิ ลั ทีห่ ลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกั บ
ความต้ อ งการของคนในประเทศไม่ เ พี ย งพอ กล่ า วคื อ ยั ง คงมี ป ั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางด้ า นเนื้ อ หา
(Content Divide)๓3 ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล�้ำดิจิทัล (Digital Divide) เนื้อหาส�ำคัญที่ยังขาดไป
อาทิ สื่อการเรียนรู้เพื่อน�ำไปใช้ประกอบอาชีพ (เช่น จากอาชีวศึกษา) และสื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในระดับท้องถิ่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าในขณะที่ประชาชนเริ่มมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสนุกสนาน บันเทิง โดยไม่ได้น�ำเทคโนโลยีไปก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
และยังต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมใหม่ ที่รวมถึงการคิดวิเคราะห์ แยกแยะสื่อต่างๆ
และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
๓) ภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีดิจิทัล
การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ SMEs
ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในระดับค่อนข้างต�ำ ่ จากการส�ำรวจการมีการใช้ไอซีทใี นสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘๔
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจ SMEs (ขนาดการจ้างงาน ๑ - ๙ คน) มีการใช้คอมพิวเตอร์
เพียงร้อยละ ๒๒.๕ และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ ๑๘.๓ ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ ๙๙.๖ และร้อยละ ๙๙.๑ ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาการขายสินค้าและบริการ
ทางอินเทอร์เน็ต พบว่าธุรกิจ SMEs มีการขายสินค้าออนไลน์เพียงร้อยละ ๒.๖ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
การส่งเสริมและกระตุ้นให้ธุรกิจ SMEs ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ
ให้เข้าสูร่ ะบบการค้าดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการตลาดและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่ผลักดันการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ใน ๒ รูปแบบ คือ ๑. การลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้วในประเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง
๒. การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรม
อนาคตเหล่านีจ้ ะเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ซึ่งในกรณีนี้
คลัสเตอร์ดิจิทัลถูกก�ำหนดให้เป็นกลไกหลัก๕
อย่ า งไรก็ ดี อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล (หรื อ อุ ต สาหกรรมไอซี ที ) ของไทยในปั จ จุ บั น เผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเรือ่ งค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งเวี ย ดนามและอิ น โดนี เ ซี ย ส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการย้ า ย
ฐานการผลิ ต ไปยั ง ประเทศที่ มี ค ่ า แรงถู ก กว่ า ประเทศไทย แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Technology Startup) ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
เริ่มเป็นทีก่ ล่าวถึงและได้รบั ความสนใจ เพราะเป็นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สร้างธุรกิจใหม่
บนพื้นฐานของการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ (Disruptive Business) ปัญหาที่ส�ำคัญของธุรกิจ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในประเทศ คือ ส่วนใหญ่ยงั เป็นธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro SMEs) และมีมลู ค่าไม่สงู พอที่จะดึงดูด
เงินลงทุนจากนักลงทุน (Venture Capital) ทั้งในและต่างประเทศ
๓
OECD, ISOC, UNESCO. (๒๐๑๒). “The Relationship between Local Content, Internet Development and Access Prices.”
๔
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น สำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕

สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง,  http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2015/109.pdf

๑๐
๔) ความพร้อมของภาครัฐ
การจัดอันดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ในรายงาน
UN e-Government Readiness Ranking ๒๐๑๔ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒)
อันดับที่ ๙๒ (คะแนน ๐.๕๐๘๓) มาอยูใ่ นอันดับที่ ๑๐๒ (คะแนน ๐.๔๖๓๑) จาก ๑๙๓ ประเทศ  และในรายละเอียด
พบว่าการใช้ประโยชน์จากไอซีทขี องภาครัฐของประเทศไทย (Government Usage) อยูใ่ นระดับต�ำ ่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ค.ศ. ๒๐๑๕) อันดับของ Government Usage อยูอ่ นั ดับที่ ๘๐ จาก ๑๔๓ ประเทศ ในขณะที่ผลการจัดอันดับ
ประเทศทีม่ ขี อ้ มูลเปิดภาครัฐมากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) จาก The Global Open Data Index ๒๐๑๕
ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ ๔๒ จาก ๑๒๒ ประเทศ เพิ่มขึ้น ๑๗ อันดับ จากปีก่อนหน้าที่อยู่ใน
อันดับที่ ๕๙ จาก ๙๗ ประเทศ
นอกจากนีร้ ะบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่ได้มกี ารบูรณาการเชือ่ มโยงกันมากเท่าทีค่ วร การใช้ขอ้ มูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังท�ำได้ยาก หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลซ�ำ้ ซ้อน ประชาชนจึงยังต้องยืน่ ข้อมูลซ�้ำๆ
ตามเงื่อนไขการรับข้อมูลที่ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลยังขาดความเป็นเอกภาพ ท�ำให้ใช้เวลาในการให้
บริการมาก และมีภาระค่าใช้จา่ ยสูง ทีบ่ อ่ ยครัง้ ไม่กอ่ ให้เกิดคุณค่าเพิม่ แก่ทงั้ หน่วยงานภาครัฐเองและประชาชน
โดยอุปสรรคส�ำคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ คือ ขาดการบูรณาการขั้นตอนการท� ำ งาน
ข้ า มหน่ ว ยงาน เงื่ อ นไขการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และหลั ก เกณฑ์ ใ นการก� ำ หนดชื่ อ รายการข้ อ มู ล แตกต่ า งกั น
ในแต่ละหน่วยงาน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมีพื้นฐานอยู่บน
ชื่อรายการข้อมูลที่ต่างกัน การใช้กฎเกณฑ์การสื่อสารในการร้องขอและตอบสนองระหว่างระบบที่แตกต่างกัน
ท�ำให้บูรณาการเชื่อมโยงได้ยาก
๕) ทรัพยากรมนุษย์
ผู ้ ท� ำ งานด้ า นไอซี ที ที่ มี อ ยู ่ ใ นตลาดแรงงาน ๖6 ระหว่ า ง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ พบว่ า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ท�ำงานด้านไอซีที มีจ�ำนวน ๕๗๐,๗๐๕ รายทั่วประเทศ แต่คิดเป็น
ร้ อ ยละของก� ำ ลั ง คนด้ า นไอซี ที ต ่ อ จ� ำ นวนก� ำ ลั ง คนทั้ ง ประเทศเพี ย งร้ อ ยละ ๑.๔๙ และมี สั ด ส่ ว นคงที่
ตลอดช่วงระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าประเทศไทยมีจ�ำนวนก�ำลังคนทางด้านดิจิทัลต�่ำมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ผู้ท�ำงานด้านไอซีทีของประเทศไทย ๒ อันดับแรก เป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มช่างเทคนิคด้านไอซีที ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นก�ำลังคนระดับล่าง ในขณะที่ผู้ทำ� งานด้านไอซีที
ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านไอซีที มีจ�ำนวนเพียงร้อยละ ๑๑.๖ ของผู้ท�ำงานด้านไอซีทีของประเทศไทย
ในกรณีของก�ำลังคนทางด้านซอฟต์แวร์ ๗7 พบว่ามีจ�ำนวนประมาณ ๕๐,๙๓๔ ราย โดยมีพนักงานที่เป็น
โปรแกรมเมอร์มากที่สุด ขณะที่บุคลากรด้านซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวมีเพียง ๑,๕๓๖ ราย ซึ่งแสดงถึง
การขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ วิชาชีพทางด้าน Business Analyst ด้าน Software
Engineer และด้าน System Engineer มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายในประเทศ โดยทักษะของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด
๖

เนื่องด้วยกำ�ลังคนทางด้านดิจิทัล (Digital Workforce) เป็นเรื่องใหม่ที่จำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและแนวคิดของการปรับโครงสร้าง
กำ�ลังคนทางด้านดิจิทัลอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงใช้สถานภาพของบุคลากรไอซีทีเพื่อประเมินวัดและเป็นฐานการวิเคราะห์บริบทของ
การพัฒนากำ�ลังคนทางด้านดิจิทัลภายใต้การดำ�เนินงานของนโยบายและแผนฯ
๗
สำ�นักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), การสำ�รวจกำ�ลังคนทางด้านซอฟต์แวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖.

๑๑
คือ ทักษะประเภท Object Oriented Design และ Programming นอกจากนี้จากรายงานของส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ ได้จดั กลุม่ สายงานวิชาชีพด้านไอซีทที คี่ าดว่าจะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในประเทศไทยภายในระยะเวลา ๕ ปี ได้แก่ ๑. สายงานด้าน Cloud Computing  ๒. สายงานด้าน Big Data และ ๓. สายงาน
ด้าน Mobile Application and Business Solution เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สามารถรองรับ
ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีการใช้ไอซีทีในการท�ำงาน และผู้ประกอบการเป็นบุคลากรอีกกลุ่มที่ส�ำคัญ
แต่ปจั จุบนั สัดส่วนของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการยังไม่สงู นัก ซึง่ สถานประกอบการเหล่านี้
ยังไม่เห็นความจ�ำเป็นในการน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบธุรกิจ ดังนั้น การสร้าง Digital Competency
ในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การสร้าง
แรงจูงใจ (Incentive) เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่ผู้ก�ำหนด
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต้องค�ำนึงถึง
ดั ง นั้ น ประเทศไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ กล่ า วคื อ
พัฒนากลุม่ ทักษะทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ นอกจากนีย้ งั ต้องมีการปรับโครงสร้างก�ำลังคนทางด้านดิจทิ ลั อย่างเป็นระบบ
ในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านก�ำลังคนดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให้ ไ ปสู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม ทีจ่ ะเกิดวิชาชีพใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แห่งอนาคต
๖) กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัล
แม้ว่าการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิม่ ขึน้ ทุกปี พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘๘8มีมลู ค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท และ ๒.๑๑ ล้านล้านบาท ตามล�ำดับ
แต่ประชาชนจ�ำนวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากกลัวการถูกฉ้อโกง
จากการซือ้ สินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางไอซีทยี งั มาควบคูก่ นั กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับประเทศ โดยข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวบรวมโดย ThaiCERT พบว่า Malicious Code ซึง่ เป็นโปรแกรมทีถ่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ ให้ระบบ
เกิดความขัดข้องหรือเสียหายเป็นภัยคุกคามไซเบอร์อันดับ ๑ ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๔๓.๓
และจากสถิติภัยคุกคามประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีภัยคุกคามประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๔,๓๗๑ เรื่อง
และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแจ้งเหตุภัยคุกคามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือประเทศเยอรมนี
และสหรัฐอเมริกา ตามล�ำดับ การเฝ้าระวั ง การป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามจึงต้องอาศัยความรวดเร็ว
เพราะมี ผ ลกระทบต่อการขาดความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ รวมถึงความสูญเสีย
และความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-Service
มากขึ้น รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการ
อย่างรวดเร็ว ข้อมูลส�ำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและการบริหารราชการ ถูกจัดเก็บ
และประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวนหนึ่งที่ยังมิได้ตระหนัก
๘

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), การสำ�รวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒
ถึงภัยและผลกระทบอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แม้วา่ พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกฎหมายล�ำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๕ ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ต้องจัดท�ำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้การด�ำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ และให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จากสถานภาพการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พบว่ า ประเทศไทย
ได้ก้าวมาไกลมากในการพัฒนาด้านดิจิทัลนี้ หากแต่ในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง
ยังจะต้องเร่งปฏิรูปประเทศไทย ในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย
และโอกาสของประเทศให้รวดเร็วขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนในทางเศรษฐกิจ ความท้าทายทาง
สังคม การพลิกโฉมการบริหารจัดการและการบริการของภาครัฐ และการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ
หรือแม้แต่การปรับตัวเพื่อฉกฉวยโอกาสการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๔

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้
ได้ด�ำเนินการโดยยึดถือหลักการพืน้ ฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สงู สุดจากพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข า้ ถึงของคนทุกกลุม่ การวางแผนจากข อ้ มูลความพร อ้ มของประเทศ
และการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่ นนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ก�ำหนดวิสยั ทัศน์
เป ้าหมาย และภูมทิ ศั น์ของการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้
๒.๑ วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เพื่อให้นโยบาย
และแผนระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์
ดิจิทัลออกเป็น ๔ ระยะ เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ คือ

ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคทีป่ ระเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอืน่ ใด เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�ำเร็จ๙9
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในระยะ ๑๐ ปี ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้ ว ยการใช้ น วั ต กรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
• ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม่
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
• อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล มี บ ทบาทและความส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น
ตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก
• เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างศักยภาพในการท�ำธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก
สหภาพยุโรปได้มกี ารพัฒนาดัชนี The Digital Economy and Society Index ทีใ่ ช้ประเมินวัดความสามารถและวิวฒ
ั นาการของประเทศทางด้านดิจทิ ลั โดยตรง
โดยพิจารณาการพัฒนาใน ๕ มิติ คือ Connectivity, Human Capital, Use of Internet, Integration of Digital Technology, Digital Public Services
อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้ดัชนีดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างจำ�กัดเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเท่านั้น  
๙

๑๕
ตัวชี้วัด
๑. ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศใน World Competitiveness Scoreboard  
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก
๒. อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๒๕
เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
• ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม โดยเฉพาะกลุ ่ ม ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางสั ง คม สามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม
• คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนดี ขึ้ น จากการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศและบริ ก ารสาธารณะ
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด
๑. ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ประเภทหนึ่ง
๒. อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด
๔๐ อันดับแรก
เป้ า หมายที่ ๓ พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยการเตรี ย มความพร้ อ มให้ บุ ค ลากรทุ ก กลุ ่ ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
• ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจ มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)
• ประเทศไทยมีกำ� ลังคนด้านดิจทิ ลั ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญระดับมาตรฐานสากล
และก� ำ ลั ง คนในประเทศมี ค วามรอบรู ้ แ ละสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ
และสร้างสรรค์ผลงาน
ตัวชี้วัด
ประชาชนทุ ก คนมี ค วามตระหนั ก มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และสร้างสรรค์
เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�ำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
อั น ดั บ การพั ฒ นาด้ า นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในการจั ด ล� ำ ดั บ ของ UN e-Government Rankings
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก

๑๖
๒.๓ ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ในการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จึงก�ำหนดภูมทิ ศั น์ดจิ ทิ ลั หรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็น
๔ ระยะ๑๐ ดังนี้

การดำ�เนินการในระยะที่ ๑ Digital Foundation เป็นการดำ�เนินการในช่วงก่อนการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
๑๐

ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
ดิจิทัล ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ ๓
Digital Thailand II:
Full Transformation

ก�ำลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัล
ก�ำลังคนสามารถท�ำงานผ่านระบบดิจิทัล ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และก�ำลัง เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก�ำลังคนดิจิทัล
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในตลาดแรงงานทั้ ง ในและ แบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
คนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญดิ จิ ทั ล เฉพาะด้ า น ของภูมิภาค ทั้งในรายสาขาและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ
ต่างประเทศเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย เพียงพอต่อความต้องการ
ดิจิทัล

รัฐบาลออกกฎหมายดิจิทัลที่ครอบคลุมและ ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท�ำ ประเทศไทยมีกฎหมาย/ระเบียบ
เป็ น ประเทศต้ น แบบที่ มี ก ารพั ฒ นา
ปฏิรปู องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นงาน ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ�ำนวยความสะดวก ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การท�ำธุรกรรม ทบทวน กฎระเบี ย บ กติ ก า ด้ า นดิ จิ ทั ล
และมีมาตรฐาน
ดิจิทัล
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง

ทุนมนุษย์

ความเชื่อมั่น

๑ ปี ๖ เดือน

หน่วยงานรัฐมีการท�ำงานที่เชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

๕ ปี

การท�ำงานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยง
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว

๑๐ ปี

๒๐ ปี

รั ฐ จั ด ให้ มี บ ริ ก ารที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยความ เป็ น ประเทศผู ้ น� ำ ในภู มิ ภ าคด้ า นรั ฐ บาล
ต้ อ งการของประชาชน เปิ ด เผยข้ อ มู ล ดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรัฐและบริการ
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ประชาชน

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล�้ำ
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัลและเข้าถึง ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/
บริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล
ข้อมูล  ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัล

ประชาชนทุก กลุ ่ ม เข้ า ถึ งอิ นเทอร์เ น็ ต
ความเร็ ว สู ง และบริก ารพื้ นฐานของรัฐ
อย่ า งทั่ว ถึ ง และเท่ าเที ย ม

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรมเชื่อมต่อ
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเชื่อมโยง
ภายใน และระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล น�ำประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง
ประเทศไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค
และระดับโลก

สังคม

ภาคเกษตร การผลิต  และบริการ
เปลีย่ นมาท�ำธุรกิจด้วยดิจทิ ลั และข้อมูล
ตลอดจน Digital Technology Startup
และคลัสเตอร์ดิจิทัลเริ่มมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจไทย

อิ น เทอร์ เ น็ ต เชื่ อ มต่ อ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืน

ระยะที่ ๔
Global Digital Leadership

การท� ำ ธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล คล่ อ งตั ว
และติ ด อาวุ ธ ดิ จิ ทั ล ให้ SMEs วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชน เกษตรกรให้ ม าอยู ่ บ นระบบ
ออนไลน์ พร้ อ มทั้ ง วางรากฐานให้ เ กิ ด
การลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล

อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ถึ ง ทุ ก หมู ่ บ ้ า น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้าน
ทั่ ว ประเทศเป็ น ฐานของกิ จ กรรมทาง และเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอื่น
และรองรับการหลอมรวม
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
และการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ ๒
Digital Thailand I: Inclusion

เศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานราก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที่ ๑
Digital Foundation

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย

๑๗

๑๘
ระยะที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเข้าถึงชุมชน
๑๐,๐๐๐ แห่ง และมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งเตรียมการลงทุน
เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เชื่อมต่อกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเพียงพอ
ทั้งทางภาคพื้นดินและภาคพื้นน�้ำ 
มิติด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ
ด้วยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการท�ำธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ลื่นไหลมากขึ้น (Frictionless) รวมถึง
การส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจที่เดิมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากนักให้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
มิติด้านสังคม ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการของรัฐได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดทางกายภาพหรือพื้นที่
ผ่านช่องทางบริการดิจิทัลที่หลากหลาย และมีการสร้างความตระหนัก เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ
ในท้องถิ่นทุกพื้นที่มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
มิติด้านภาครัฐ การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึน้ เกิดการใช้ทรัพยากรดิจทิ ลั ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เริ่มบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน น�ำไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government)
และมีชดุ ข้อมูลและระบบบริการพืน้ ฐานภาครัฐ (Government Service Platform)  ทีม่ มี าตรฐานสามารถเข้าถึง
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได้
มิติด้านทุนมนุษย์ ก�ำลังคนในประเทศได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Specialist) และก�ำลังคนทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competent Workforce)
มิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั กลุม่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง
เชิงสถาบัน การจัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะที่ ๒ (๕ ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ
มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สาย เข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในภูมิภาค ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่
ที่ส�ำคัญตั้งอยู่ในประเทศ นอกจากนี้การแพร่ภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์จะต้องเปลี่ยนผ่าน

๑๙
จากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพและกระจายเสียง
ระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่บริการได้อย่างทั่วถึง
มิติด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data Driven) และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่
การท� ำ ธุ ร กิ จ ด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Innovation Driven
Entrepreneur หรือ Technology Startup) มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ
มิติด้านสังคม ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผ่านทาง
สื่อดิจิทัล และน�ำดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนรู้ และการใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ส�ำหรับผู้คนทั้งในเมืองและในชนบทที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย์
มิ ติ ด ้ า นภาครั ฐ เกิ ด การเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานภาครั ฐ และบู ร ณาการข้ อ มู ล ข้ า มหน่ ว ยงาน
โดยสมบูรณ์ ผู้บริหารภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  ทันสถานการณ์ พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
(Universal Design) ผ่าน Single Window เพิ่มขึ้น ภาครัฐสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูล บริการ รวมทั้งนวัตกรรมของการบริการ และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ
การบริหารจัดการ และการบริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Connected Governance) ได้อย่างสะดวกทันต่อสถานการณ์ ตลอดจน
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย มี ก ารรั ก ษาความเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล
และสามารถตรวจสอบได้ และน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานทีม่ คี วามโปร่งใส (Transparency) และน่าเชือ่ ถือ (Accountability)
มิตดิ า้ นทุนมนุษย์   ประเทศไทยปรับเปลีย่ นโครงสร้างก�ำลังคนทางด้านดิจทิ ลั เพือ่ เร่งสร้างและพัฒนา
ก�ำลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่รูปแบบการจ้างงาน
และวัฒนธรรมการท�ำงานเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและเอื้อให้
ธุรกิจจากทั่วโลกสามารถท�ำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก น�ำมาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางธุรกิจใหม่ ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท�ำงานในประเทศมากขึ้น
มิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุง
กฎระเบี ย บและกระบวนการท� ำ งานของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท� ำ ให้ ก ารท� ำ  e-Business ในประเทศไทย
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และน่าเชื่อถือ การเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ
e-Logistics ด้านระบบการช�ำระเงินมีวิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการท�ำธุรกรรมทางการเงินของประเทศ
ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบทันที กฎหมาย
ที่สนับสนุนและจ�ำเป็นต่อนโยบาย Digital Economy จะมีการบังคับใช้อย่างครบถ้วน

๒๐
ระยะที่ ๓ (๑๐ ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับถนน
ไฟฟ้า ประปา ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายที่เข้าถึงทุกบ้าน และรองรับการหลอมรวม
(Convergence) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ส�ำหรับผู้ใช้
หรื อ ทุ ก สรรพสิ่ ง ที่ ต ้ อ งการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมหลั ก จะมี เ ส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ กั บ ต่ า งประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายรองรับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่จ� ำกัด ระยะทางและความเร็ว
จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคในการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยระหว่ า งประเทศ ข้ อ มู ล ของผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ว นใหญ่
จะถูกเก็บไว้ทศี่ นู ย์ขอ้ มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีส่ ามารถเข้าถึงและโยกย้ายได้ตลอดเวลาโดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั เทคโนโลยี
และผู้ให้บริการระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม โดยส่งผ่านสื่อหลายรูปแบบ
ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
มิติด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรม
สามารถน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการท�ำงานเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ
(Smart Factory) รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุคที่ ๔ (Industry 4.0) และภาคการเกษตรทั่วประเทศ
ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การท�ำการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture)
ขณะเดียวกันกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสามารถน�ำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา
ขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises: IDE) จนสามารถเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้
มิติด้านสังคม ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ
สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวม
และแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และสร้างสรรค์ พร้อมกับสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และเผยแพร่ สร้างจุดยืนของประเทศไทย น�ำความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดเก็บ
และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ ในระยะยาว ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรูเ้ ท่าทันข้อมูลข่าวสาร อ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัล
มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
มิติด้านภาครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการท�ำงานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยงการท�ำงาน
และข้อมูลระหว่างภาครัฐจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) และเชื่อมโยงประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
โดยภาครัฐจะแปรสภาพเป็นผู้จัดให้มีการบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะ
ในลักษณะอัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)
ผ่านระบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยผู้ใช้งานไม่ต้อง
ร้องขอต่อภาครัฐ การก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒๑
มิตดิ า้ นทุนมนุษย์ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างก�ำลังคนทางด้านดิจทิ ลั เป็นงานต่อเนือ่ งระยะยาวทีจ่ ะเห็นผล
ในช่ ว ง ๑๐ - ๒๐ ปี หากมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มอย่ า งเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถสร้ า งงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูง ด้วยการพัฒนาทักษะของก�ำลังคนทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในระดับสูง (Advanced Digital Skill)
เพือ่ ให้สามารถผลิตก�ำลังคนทางด้านดิจทิ ลั ทีเ่ พียงพอ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ในระยะนีท้ กั ษะและวิชาชีพทีม่ งุ่ ตอบสนองการท�ำงานรูปแบบใหม่จะเป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ โดยเฉพาะก�ำลังคน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเครือข่ายของการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์อจั ฉริยะ ประเทศไทยจะมีระบบนิเวศ
ของการท�ำงานรูปแบบใหม่ทอี่ าศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Workplace Ecology) เป็นแกนกลางส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
กิจกรรมทีม่ ง่ ุ เน้นการสร้างคุณค่าให้กบั ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ยดึ ติดกับสถานทีแ่ ละเวลา (Mobility Workplace)
มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) รวมถึง
มีก�ำลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูงและเป็นทักษะเฉพาะด้านที่ผสมผสานองค์ความรู้ อันเป็นผลจาก
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
มิ ติ ด ้ า นความเชื่ อ มั่ น มี ก ฎหมาย/กฎระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ในระยะยาว
(๑๐ ปี) ประเทศไทยมีกฎหมาย/ระเบียบทีไ่ ม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การท�ำธุรกรรมดิจทิ ลั และต้องมีการทบทวน
กฎหมาย กฎระเบียบ กติกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
อย่างแท้จริง
ระยะที่ ๔ (๑๐ - ๒๐ ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
มิตดิ า้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงยากทีจ่ ะ
คาดการณ์ภาพอนาคตได้ แต่อาจกล่าวได้วา่ ในระยะ ๑๐ ปีตอ่ จากนี้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะไม่ใช่สงิ่ แปลกใหม่ในสังคม
เพราะการแพร่กระจายและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ท�ำให้ประชาชนคุ้นเคย
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ท�ำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเสมือนปัจจัยที่ห้าในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
การด�ำเนินกิจกรรมทุกประเภท ดังนั้น ประชาชนอาจไม่ได้สังเกตหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ของเทคโนโลยีดิจิทัล
แต่หากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล การด�ำเนินงานต่างๆ จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง
มิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่ อ มโยงกั บระบบเศรษฐกิ จโลกด้ วยเทคโนโลยี ดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การผลิต การลงทุน หรือการจ้างงาน ท�ำให้ประเทศไทย
ก้ า วข้ า มกั บ ดั ก รายได้ ป านกลางไปสู ่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง ทั ด เที ย มประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอาจส่งผลต่อการน�ำหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะมาทดแทนก�ำลังคน
ในกระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการบริการเป็นจ�ำนวนมาก
มิ ติ ด ้ า นสั ง คม ประเทศไทยจะปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด การพั ฒ นาจากศู น ย์ ก ลางไปยั ง ชนบท
เป็นการพัฒนาความเจริญจากชนบทเข้าสู่ศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแทนที่ และการใช้
งานจะถูกพัฒนาให้เป็นบริการที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะ
สามารถท�ำได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะที่หลากหลาย การใช้บริการโครงข่ายดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสาร

๒๒
กับผู้ที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถท�ำได้เสมือนกับเป็นการสื่อสารแบบใกล้ตัว ข้อมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บ
ในศูนย์ข้อมูลหรือแหล่งเก็บข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับข้อมูลที่จัดเก็บมีอยู่ทุกที่
และสามารถเข้าถึงได้แบบทันทีเมื่อต้องการ
มิติด้านภาครัฐ การท�ำงานของภาครัฐทีห่ ลอมรวมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวทีท่ ำ� งานด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยภาครัฐจะไม่เป็นผู้สร้างบริการ
สาธารณะอีกต่อไป แต่แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยภาคเอกชน
และประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบทีเ่ ป็นสากล (Universal Design)
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา โดยบทบาทของ
ภาครัฐในอนาคตเป็นเพียงผู้อ�ำนวยความสะดวก ผู้ก�ำกับดูแลบริหารจัดการการให้บริการระหว่างกันให้เกิด
ความเป็นธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารบ้านเมืองโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้
จากความส�ำเร็จในการก้าวเข้าสู่การเป็น One Government ท�ำให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านรัฐบาลดิจิทัล
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
มิติด้านทุนมนุษย์ ด้วยการเตรียมความพร้อมในการสร้างก�ำลังคนและการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ
ในระยะก่อนหน้า ประเทศไทยจะมีความพร้อมและเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางด้านก�ำลังคนดิจทิ ลั ของภูมภิ าคอาเซียน
ขณะเดี ย วกั น ด้ ว ยการเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ไปอย่ า งง่ า ยดายมากขึ้ น ก� ำ ลั ง คนด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ ท� ำ งาน
ในประเทศไทยจะมีความหลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและก�ำลังคนจากต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของประเทศไทยท�ำงานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น
มิ ติ ด ้ า นความเชื่ อ มั่ น มีก ฎหมาย/กฎระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คมดิ จิทั ล ประเทศไทย
เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา ทบทวนกฎระเบียบ กติกาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจริงจังในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๔

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์
ดิจิทัลของประเทศไทย ๔ ระยะ จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
มีการก�ำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงาน
เพื่อด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ: เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพสร้างธุรกิจ
เพิ่มมูลค่า
๓. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั : สร้างการมีสว่ นร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล: โปร่งใส อ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง
เป็นหนึง่ เดียว
๕. พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั : สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน
๖. สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล : กฎระเบี ย บทั น สมั ย เชื่ อ มั่ น ในการลงทุ น
มีความมั่นคงปลอดภัย

๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการติดต่อสือ่ สาร การเชือ่ มต่อ การแลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ
การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ด้านดิจิทัลในอนาคต
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ นี้ จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท�ำได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ
ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรค
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารดิ จิ ทั ล อี ก ต่ อ ไป ในอนาคตโครงสร้ า งพื้ น ฐานอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง จะกลายเป็ น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
๑.๑ ทุกหมู่บ้านมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัดและพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ตำ�่ กว่า ๑๐๐ Mbps
๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และศูนย์การเรียนรูไ้ อซีทชี มุ ชน/ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็วไม่ตำ�่ กว่า ๓๐ Mbps
๑.๔ มี บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เคลื่ อ นที่ ค วามเร็ ว สู ง (Mobile Broadband) ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
และพร้อมใช้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ หมูบ่ า้ น ชุมชน และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
๒. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้มวลรวมประชาชาติตอ่ หัว
๓. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
๓.๑ มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IXP) ที่เป็น
ศูนย์กลางของ ASEAN ตอนเหนือ
๓.๒ มีผใู้ ห้บริการข้อมูล (Content Provider) ระดับโลกมาลงทุนตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล
๔. โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ
๔.๑ มีโครงข่ายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศ
๔.๒ มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการ

๒๖
แผนงาน
๑. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ มี ค วามทั น สมั ย
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้าง
โอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน
๑.๑ มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยภาครัฐให้การสนับสนุนความต้องการการใช้งาน (Demand) ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และศูนย์สารสนเทศชุมชน รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
๑.๒ ให้ ผู ้ ป ระกอบการใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม โครงข่ า ยที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การแพร่ ภ าพ
และกระจายเสียง และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรสื่อสาร
ลดปัญหาความซ�้ำซ้อนในการลงทุน พร้อมทั้งวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
ในลักษณะโครงข่ายเชือ่ มต่อแบบเปิด (Open Network/Open Access) ให้เป็นโครงข่ายเดียว สามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน
บริการปลายทาง (Last Mile Access) ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
๑.๓ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และสร้างกลไกในการท�ำงานร่วมกัน
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการขอใช้ สิ ท ธิ ผ ่ า นทางการวางโครงข่ า ยโทรคมนาคม (Right of Way)
และก�ำหนดให้มีหน่วยงานกลางหรือคณะท�ำงานเฉพาะกิจ (Common Utility Commission) เพื่อท�ำหน้าที่
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงาน
อย่างสัมฤทธิ์ผล
๒. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลของภูมภิ าคอาเซียน
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งการเป็นเส้นทางผ่านการจราจร
ของข้อมูลส�ำหรับภูมิภาค และเป็นที่ตั้งส�ำหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก
๒.๑ จัดพืน้ ที่ โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดึงดูดการลงทุนศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ทไี่ ด้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
๒.๒ ส่งเสริมให้มกี ารลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ โครงข่ายสือ่ สารหลักภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ในภาคพืน้ ดิน และเคเบิลใต้นำ 
�้ ส�ำหรับการเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านให้มขี นาดเพียงพอ
และมีเส้นทางเป้าหมายหลายเส้นทาง เพือ่ ให้สามารถบริการสือ่ สารระหว่างประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนือ่ ง
รองรับการใช้งานภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทั้งภูมิภาคอาเซียน ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
๓. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ (Refarm and Release)
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทัง้ ปรับแก้กฎหมาย เพือ่ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อง
กับความต้องการใช้งานในปัจจุบนั และอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานในภาวะวิกฤติ

๒๗
๓.๑ มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในการเชื่อมต่อ
ของอุปกรณ์กับทุกสรรพสิ่ง และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
๓.๒ ให้มีนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วงโคจรดาวเทียม
และบริการข้อมูลผ่านดาวเทียม เพื่อให้มีการแข่งขันในการเข้าถึงวงโคจรดาวเทียมค้างฟ้าและพัฒนากิจการ
บริการข้อมูลผ่านดาวเทียมที่ถูกกฎหมาย
๓.๓ ก�ำหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้คลื่นความถี่ให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ
เชิงพาณิชย์ การบริการสาธารณะ ด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ
๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายในเรื่องการก�ำกับดูแล เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ทีเ่ ป็นกลาง (Net Neutrality) รองรับการหลอมรวม (Convergence) ของเทคโนโลยีสอื่ และบริการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ
กระจายเสียง
๔. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๑ ก�ำหนดนโยบายให้แยกหน่วยธุรกิจของรัฐวิสาหกิจทีม่ อี นาคตเป็นองค์กรทีแ่ ข่งขันได้เชิงพาณิชย์
๔.๒ ปรับปรุงและสร้างกลไกการบริหารจัดการ รวมถึงแปรรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม
ให้มีความคล่องตัวโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินของภาครัฐที่มีอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยอาศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล จ�ำเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน
ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ นี้ เป็ น การเร่ ง ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล  
(Digital Economy Acceleration) โดยมุง่ เน้นการสร้างระบบนิเวศส�ำหรับธุรกิจดิจทิ ลั (Digital Business Ecosystem)
ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุง
แนวทางการท�ำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs)
รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน

๒๘
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๑ สัดส่วนมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศของธุรกิจ SMEs เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๕๐
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
๑.๒ ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทัง้ ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
สามารถแข่งขันได้ทงั้ ในเวทีภมู ภิ าคและเวทีโลก โดยเพิม่ สัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้า
ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
๓. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยอันดับ
ของประเทศไทยในดัชนีชวี้ ดั การใช้นวัตกรรมและความเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global Competitiveness
Index อยู่ในอันดับที่ ๓๐
๔. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๕. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น�ำอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค
๕.๑ มูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยติด ๑ ใน ๓ อันดับต้นของภูมิภาค (Top 3
Digital Industry Leader)
๕.๒ เพิ่มมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศเพิ่มขึ้น
แผนงาน
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการท�ำธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
๑.๑ ผลักดันให้ธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ เข้ า สู ่ ร ะบบธุ ร กิ จ และท� ำ การค้ า ผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง การใช้ ร ะบบสนั บ สนุ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น ระบบการเงิน เป็นต้น
๑.๒ เร่งผลัก ดันให้เ กิดการใช้เทคโนโลยี ดิจิทั ล เชื่ อ มโยงระบบการค้ า ดิ จิทั ล ของประเทศไทย
กับต่างประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก
(Global Value Chain) โดยเร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการ
ระบบห่วงโซ่อปุ ทาน ตลอดจนเร่งผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลาง เชือ่ มโยง และใช้งานมาตรฐานสินค้าสากล  
๑.๓ มีมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิรูป
กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาภาคธุ ร กิ จ ให้ ทั น สมั ย ทั้ ง ภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม
และภาคบริการ อาทิ การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์อตั โนมัติ (Autonomous Software) ระบบโรงงานอัจฉริยะ
(Smart Factory) ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลขนาดใหญ่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
๒. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด�ำเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๒๙
๒.๑ ขยายผลการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชมุ ชน เพือ่ สร้างรายได้
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาประชาชนทั่วประเทศให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทาง
การประชาสัมพันธ์การบริการของชุมชน (เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจแพทย์ทางเลือก ฯลฯ) และการน�ำความรู้
ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ
๒.๒ เร่ ง บู ร ณาการการน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า สู ่ ชุ ม ชนเกษตรกร ที่ ค รอบคลุ ม การจั ด ท� ำ
ทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การท�ำระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการ
พื้นที่เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบน�้ำและการใช้น�้ำ  การวางแผนการผลิต การท�ำระบบบัญชี
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ไปจนถึ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
การท�ำการตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร (Food Traceability) เป็นต้น
๒.๓ จัดให้มรี ะบบโลจิสติกส์สชู่ มุ ชนทีค่ รบวงจร เพือ่ บริหารการจัดการขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ ของชุมชน
รวมถึงการส่งเสริมกลไกการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่เหมาะสม
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกของการท�ำธุรกิจชุมชน
๓. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพื่อให้เป็นฟันเฟืองส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
๓.๑ สนับสนุนระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ศี กั ยภาพ อาทิ จัดให้มที นุ
หรือสนับสนุนการร่วมทุน จัดให้มีศูนย์อ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล
และจัดให้มีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจนวัตกรรมภายในประเทศ
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ จัดให้มีทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน (Service Platform)
ของการคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ (Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ
ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด
ในเชิงพาณิชย์  
๓.๓ บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
๔. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต
๔.๑ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในประเทศไทยทัง้ จากในประเทศ
และต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ตลอดจน
จัดให้มมี าตรการส่งเสริม เช่น การอ�ำนวยความสะดวกด้านการเคลือ่ นย้ายบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลแห่งอนาคต

๓๐
๔.๓ สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
โอกาสทางการตลาดด้วยการเปิดตลาดภาครัฐให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
๔.๔ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
ทีเ่ ป็นระบบบริการแบบเปิด เพือ่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงธุรกิจ (Business Insight) ให้มกี ารต่อยอด
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด เช่น มูลค่าการตลาด การส่งออก เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำธุรกิจ เป็นต้น
๔.๕ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ศี กั ยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ซึง่ เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในระบบเศรษฐกิจ เพือ่ รองรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง
ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชน
ทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ เกษตรกร ผูท้ อี่ ยูใ่ นชุมชนห่างไกล ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้
ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ที่ ๓ นี้ เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุ่งหวัง
ทีจ่ ะลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางโอกาสของประชาชนทีเ่ กิดจากการเข้าไม่ถงึ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่ องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นเทคโนโลยี ดิจิทั ล ที่ ยั ง มี ร าคาแพง
เกินไป และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้าย เมื่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัล
พร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๑ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ Free WiFi ครอบคลุมทุกต�ำบลทั่วประเทศ
๑.๒ สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อายุเกิน ๕๐ ปี เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑.๓ ประชาชนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านพื้นที่และข้อจ�ำกัดด้านร่างกาย) สามารถ
ใช้บริการภาครัฐได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ ด้านเวลา และด้านภาษา
๒. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)
๓. ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล
๓.๑ ประชาชนทุกวัยทัว่ ประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการเรียนรูร้ ะบบเปิดส�ำหรับมหาชน (MOOC)
ได้ตามความต้องการ

๓๑
๓.๒ ประชาชนทุกพืน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คำ� แนะน�ำด้านสุขภาพ และวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้น
๓.๓ ประชาชนทุกพืน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงบริการแบบ One Stop Service ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน
ตลอดทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน
๑. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส�ำหรับประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
๑.๑ สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ และก�ำหนด
ให้สื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการดิจิทัลของภาครัฐต้องพัฒนาตามหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล
๑.๒ ขยายผลศู น ย์ ส ารสนเทศชุ ม ชนไปสู ่ ทุ ก ต� ำ บลให้ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารของชุ ม ชนที่ บู ร ณาการ
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
เป็นจุดรับบริการภาครัฐ ให้ความรู้ด้านการท�ำธุรกิจและประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน และพื้นที่
ของชุมชนในการท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการด้านการศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ
การค้าขาย การบริการท่องเที่ยว สิทธิ และสวัสดิการสังคม
๒. พั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า งสรรค์
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
๒.๑ เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านการอบรมโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร และจัดให้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับคนกลุม่ ต่างๆ
๒.๒ ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล โดยบรรจุเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ ด�ำเนินการวัดระดับการรู้เท่าทันสื่อตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้ชัดเจน รณรงค์ให้เกิดความรู้
ด้านการรู้เท่าทันสื่อในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสาร
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
๒.๓ สร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ส�ำหรับเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคม
แบบทันสถานการณ์ (Real Time) เช่น ความเชื่อที่ผิดในเรื่องอาหารและยา สื่อลามกอนาจารเด็ก ข้อมูลเท็จ
และกระแสข่าวที่ทำ� ให้สังคมตื่นตระหนก ฯลฯ เพื่อส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม
๓. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
๓.๑ ก�ำหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารส�ำคัญของราชการ ข้อมูล สถิติ ความรูเ้ ชิงอาชีพ
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาระบันเทิงต่างๆ เป็นต้น เร่งผลิตหรือแปลงข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมทั้งจัดให้มีกลไก
ที่อนุญาตให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถน�ำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์
๓.๒ สร้างและส่งเสริมให้เกิดแหล่งความรู้ดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเป็น
แหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือของสังคมไทย โดยมีมาตรการ เช่น สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาแหล่งความรู้ ให้ทุนสนับสนุน

๓๒
การด�ำเนินการจัดหาแพลตฟอร์ม รับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลและองค์ความรู้ บูรณาการแหล่งความรู้
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่าย เป็นต้น
๓.๓ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนและภาคประชาชน ผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สาธารณะ
เช่น การผลิตสื่อผ่านกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยหน่วยงานเอกชน หรือการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ สื่อที่ผลิตขึ้นใหม่จะต้องรองรับความหลากหลายในสังคม ทั้งด้านภาษา
วัฒนธรรม สภาพร่างกาย พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ ฐานะทางเศรษฐกิจ การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
๓.๔ พัฒนาแพลตฟอร์มส�ำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะ
บุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชมุ ชน นักวิชาการ และผูม้ จี ติ อาสา ให้เป็นเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เรียนรูร้ ว่ มกัน
และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์จากรุน่ สูร่ นุ่ จากชุมชนสูช่ มุ ชน น�ำไปสูเ่ ศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน
๔. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน
แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔.๑ บูรณาการการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบ เช่น โรงเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลและเดินทางล�ำบาก โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง โดยการบูรณาการ
จะรวมถึ ง เทคโนโลยี พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เทคโนโลยี ส่ื อ สารโทรคมนาคมและแพร่ ภ าพกระจายเสี ย ง
และเทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทีเ่ อือ้ ต่อการศึกษาและเรียนรูข้ องนักเรียน ประชาชน และชุมชน
๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรูผ้ า่ นระบบเปิดส�ำหรับมหาชน (Massive Open Online
Course: MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยม หลักสูตร
ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้ หลักสูตร
ส�ำหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ
และการสร้างกลไกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านนี้
ในระดับชาติ
๔.๓ ผลิตสื่อและคลังสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบ
ลิขสิทธิ์แบบเปิด รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอด
การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา
๔.๔ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและบู ร ณาการระบบทะเบี ย นประวั ติ ก ารศึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๕. เพิม่ โอกาสการได้รบั บริการทางการแพทย์และสุขภาพทีท่ นั สมัย ทัว่ ถึง และเท่าเทียม รองรับการเข้าสู่
สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕.๑ บูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วประเทศที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา
และเป็นข้อมูลส�ำคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน
๕.๒ บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงระบบ
การให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การสร้างพืน้ ทีป่ รึกษาปัญหาและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การเฝ้าระวัง
และสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพและอนามัย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่

๓๓
เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี หรือลดปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๕.๓ เร่งจัดท�ำนโยบายและแผนการด�ำเนินงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบจนพัฒนาสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั โดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ
จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวม
การท�ำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการสร้าง
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การปกครอง/การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นี้ เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�ำงานและการให้
บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบ
ต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความ
ส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ
เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน�ำข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
บริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำ
๑.๑ ลดการใช้สำ� เนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)
๑.๒ มีระบบอ�ำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด�ำเนินธุรกิจ (Doing Business Platform)
โดยมีการจัดท�ำระบบสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น
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

๓๔
๓. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ�้ำซ้อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑ มีกฎหมาย e-Government ที่มีหลักการครอบคลุมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์รัฐบาล
ดิจิทัล ก�ำหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ 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�ำนวยความสะดวกต่อประชาชน ภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว ตามวงจรชีวิต
ของแต่ละกลุ่ม  ส�ำหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต เช่น บริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริการเกี่ยวกับอาชีพ
(ในระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร) โดยรัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ
หรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับ
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
๑.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาอนุญาต ตลอดจนพัฒนาระบบ
สนับสนุนกรณีการยกเลิกการอนุญาต หรือกรณีการจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต (ตามแนวทางของ
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อเป็นการลดการใช้
ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  
๑.๔ สร้างความมัน่ คงปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่
ในการใช้บริการ

๓๕
๑.๕ เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การให้ ป ระชาชนและเอกชนปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ระหว่างกัน (Peer to Peer) โดยมีภาครัฐเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก หรือดูแลให้เกิดความเป็นธรรม
๒. ปรับเปลี่ยนการท�ำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
๒.๑ ใช้ ท รั พ ยากรดิ จิ ทั ล ร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ลดความซ�้ ำ ซ้ อ นในการลงทุ น
ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน
๒.๒ เชือ่ มโยงการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการท�ำงานและข้อมูล ทัง้ ภายในและข้าม
หน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) ส�ำหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
และการบริการทีข่ บั เคลือ่ นโดยความต้องการของประชาชนหรือผูใ้ ช้บริการ (Citizen Driven) ซึง่ สามารถเข้าถึง
บริการได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
๒.๓ พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office Platform) เพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital by Default)
อย่างเป็นระบบ รวมถึงน�ำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการท�ำงานของรัฐทัง้ ในส่วนการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการ ทัง้ นี้ ระบบ Back Office
ของส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์
๒.๔ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้านการจัดเก็บ
และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้น�ำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูล
ตลอดจนจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
๒.๕ ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการท�ำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�ำงาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้
(User) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปท�ำงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High
Value Job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้
๓. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการท�ำงานของรัฐ (Open Government) เพื่อน�ำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
๓.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อน�ำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ
๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐ
โดยไม่ยดึ ติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายส�ำหรับ
การวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการ
สุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal Healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น
๓.๓ เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

๓๖
การตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการท� ำงานของภาครัฐ น�ำไปสู่
ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต (Corruption)
๔. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
๔.๑ ส่งเสริมให้บรู ณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง (Single Form)
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือท�ำธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยในการบูรณาการข้อมูลไม่จ�ำเป็นต้องยึดติดกับกระบวนการท�ำงานรูปแบบเดิม หรือไม่จำ� เป็น
ต้องบูรณาการข้อมูลภายใต้รปู แบบและมาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถสร้างนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้
๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Common Platform) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดบริการ การเชือ่ มโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้าง น�ำไปสูค่ วามร่วมมือและการแบ่งปัน
ในรู ป แบบใหม่ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม บริ ก ารพื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารร่ ว มพื้ น ฐาน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำธุรกรรม
และการให้บริการ ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่
อย่างชาญฉลาด การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังภัย บริการตั๋วร่วม บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
บริการยืนยันตัวตน บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ และบริการแปลภาษาให้สะดวก
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใช้งานและให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การพัฒนาก�ำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท�ำงานให้มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง
และทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิด
การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาก�ำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับ
การท�ำงานในระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยเน้นทัง้ กลุม่ คนท�ำงานทีจ่ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (Productivity)
ในระบบเศรษฐกิจ และกลุม่ คนทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดิจทิ ลั อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทัว่ ไป
ก็เป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญอย่างทัดเทียมกัน
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. บุ ค ลากรในวิ ช าชี พ ด้ า นดิ จิ ทั ล มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณเพี ย งพอ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสาขา
ที่ขาดแคลน หรือมีความส�ำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
๒. เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ งาน
๓. บุคลากรผู้ท�ำงานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
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แผนงาน
๑. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน
ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท�ำงาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ น�ำไปสู่การสร้างคุณค่า
สินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์
๑.๑ พั ฒ นาความรู ้ ทั ก ษะ และองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดส�ำหรับมหาชน (MOOC) ตามความต้องการที่หลากหลาย
ทั้งบุคลากรวัยท�ำงาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์
๑.๒ พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทักษะด้านการคิดค�ำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (Design Process Thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) น�ำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง
๑.๓ จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้
และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง
กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แห่งอนาคต
๑.๔ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ให้มีความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจ
และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม
๑.๕ พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
๒.๑ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้ามาท�ำงานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท�ำงานให้กับบุคลากร
ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้าย
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม
ประเทศพันธมิตรทั่วโลก
๒.๒ เพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านดิจทิ ลั (Digital Specialists)
ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (High-Tech Sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล
โดยสนับสนุนสถาบันการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบให้เพิม่ หลักสูตรในสาขาทีข่ าดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล
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ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี  
๒.๓ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นทั้ ง ในประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยเน้ น
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ รวมถึงการท�ำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน
๒.๔ จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก�ำลังคน
ทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก�ำลัง และค่านิยมของ
การท�ำงานทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้
การศึกษาด้านทักษะการคิดค�ำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding)
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต
๓. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑ พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
๓.๒ สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อน�ำไปสู่การบูรณาการ
การท�ำงานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับ
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ
และกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสั ง คมดิ จิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้ า งความมั่ นคงปลอดภั ย การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และการ
คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค
เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ
เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นี้ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท�ำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วย
ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ทุกภาคส่วน โดยภารกิจส�ำคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity)

๓๙
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการท�ำธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทีท่ ำ� ธุรกรรมเพิม่ สูงขึน้ ต่อเนือ่ งและมูลค่า e-Commerce เพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี
๒. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผลักดัน
Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได้
๓. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท�ำธุรกรรม
๓.๑ ภาคธุรกิจด�ำเนินธุรกิจภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนท�ำธุรกรรม
ผ่านสื่อดิจิทัลลดลง
๓.๒ กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาทีส่ นั้ ลงตามเกณฑ์ของกลุม่ ผูน้ ำ� ในดัชนี Ease of Doing
Business
๓.๓ มีมาตรฐานด้านข้อมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๔ อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทย ดีขนึ้ ไม่นอ้ ยกว่า
๕ อันดับ
แผนงาน
๑. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยสร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย ในการใช้ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยการก� ำ หนดมาตรฐาน กฎ ระเบี ย บ
และกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์
ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด�ำเนินการต่างๆ
๑.๑ จั ด ให้ มี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสม ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ช้ ง าน
มี ค วามมั่ น ใจ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ระบบเชื่ อ มโยงมาตรฐานสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น สากล การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล กลาง
สินค้า (Trusted Source Data Pool) ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การสาธารณสุข
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Health) การค้ า สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Trade) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ได้ การด� ำ เนิ น การ
มาตรฐานข้อความที่เกี่ยวกับการค้า เช่น e-Invoice ของภาคธุรกิจที่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
การก�ำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์และน�ำ Internet of Things (IoT) มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
และการผลิต (Industrial Internet)๑๑10เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการท�ำธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้มีมาตรฐานใช้งานร่วมกันที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๑.๒ ปรับแก้กฎหมาย ให้ภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ตอ้ งยืน่
แบบฟอร์มกระดาษในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
๑.๓ ลดขั้นตอน ลดจ�ำนวนใบอนุญาต ลดจ�ำนวนเอกสาร และลดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
ทางธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๔ สร้างกลไกและแรงจูงใจในการก�ำกับดูแลตนเองในกลุ่มผู้ประกอบการ และการมีกระบวนการ
ติดตามและประเมินระดับความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
จากผลการสำ�รวจความนิยมในการประยุกต์ใช้ IoT ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ พบว่า Smart Home และ Industrial Internet อยู่ในอันดับ ๑ และอันดับ ๕ ตามลำ�ดับ
โดย Gartner และ Cisco คาดการณ์วา่ Industrial Internet มีแนวโน้มและความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ ในบรรดาการประยุกต์ใช้ IoT นอกจากนี้ Smart Supply Chain
ที่เป็นโซลูชันที่เข้ามาช่วยติดตามสินค้าที่กำ�ลังขนส่งไปตามท้องถนน และ Smart Agriculture ที่เป็นระบบในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางการเกษตร
จะเป็นประโยชน์มากสำ�หรับการทำ�การเกษตรในพื้นที่ห่างไกล
๑๑

๔๐
๑.๕ ก� ำ หนดมาตรฐานการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น
(Interoperability Standard) ในการเชือ่ มโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น การก�ำหนด
รายการข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน กฎกติกาการตั้งชื่อรายการข้อมูล กฎกติกาการออกแบบ
โครงสร้างเอกสาร มาตรฐานกลางเชื่อมโยงข้อมูลการค้า การช�ำระเงินภาษี เป็นต้น
๒. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
๒.๑ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทีท่ นั ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจในการท�ำนวัตกรรม 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�ำเนินการน�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผล ตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ความเหมาะสมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�ำธุรกรรมออนไลน์
๓.๑ สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการท�ำธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบการช�ำระเงินที่ตรงตาม
ความต้องการมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
๓.๒ ก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน Mobile
Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน Social Media เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโต
ของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
๓.๓ การก�ำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวด (Critical Infrastructure)
เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
ต่อการค้าและการลงทุน การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมก�ำหนดหน่วยงาน
รับแจ้งเหตุ และสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิด
ที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๔๑
๓.๔ สร้างระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้ธุรกรรมออนไลน์ เช่น ส่งเสริมและผลักดัน
ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและความเข้มแข็ง สามารถท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทออนไลน์และการเน้นให้ภาคธุรกิจสามารถ
ดูแลและก�ำกับกันเองได้อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
โดยภาครัฐ (Self-Regulation) ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ ภาครัฐอาจร่วมก� ำกับดูแล (Co-Regulation)
ตามความเหมาะสม เพื่อให้ระบบการควบคุมก�ำกับดูแลมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๔
กลไกการขับเคลื่อน

๔๓

ส่วนที่ ๔ กลไกการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดสัมฤทธิผลจ� ำเป็น
ต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ควบคู่กับ
การก�ำหนดกลไกสนับสนุน ทั้งในส่วนของกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลไกการบูรณาการการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และกลไกการติดตามประเมินผล และติดตามสถานการณ์
๔.๑ กลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดกลไกการขับเคลื่อน
ในเชิงสถาบัน ทีก่ ำ� หนดให้มคี ณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการระดับชาติ
ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน รวมทั้งมาตรการทางภาษี
และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านท�ำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และมีสำ� นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารหลัก
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานวิชาการ
มีอำ� นาจหน้าทีห่ ลักในการจัดท�ำร่างนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
และร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้าน เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และนโยบายและแผนเฉพาะด้ า น
ส�ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลือ่ นไหวของสถานการณ์ดา้ นการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
และแนวโน้มการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ การก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงาน
และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบ
กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุน และด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล

๔๔
ในด้านกลไกการก�ำหนดนโยบาย และการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น พ.ร.บ. การพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมขึน้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติดงั กล่าวให้ทำ� เป็นประกาศพระบรมราชโองการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการ
ตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ดั ง กล่ า ว และให้ ส� ำ นั ก งบประมาณตั้ ง งบประมาณให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามภารกิจที่ก�ำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติ จัดท�ำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่
ให้สอดคล้อง และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มอบหมายเพื่อทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านที่ได้รับมอบหมาย เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ที่ได้รับยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดังกล่าวการปรับปรุงให้สอดคล้อง
ภายใต้ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังได้กำ� หนดให้มกี ารจัดตัง้
กองทุ น พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ขึ้ น ในส� ำ นั ก งานคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
๔.๒ กลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จ�ำเป็นต้องน�ำกระบวนการวิจยั เชิงนโยบาย (Policy Research) ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการก�ำหนดยุทธศาสตร์
บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลสถิติเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ มีสว่ นร่วมในการออกแบบนโยบาย (Policy Design)
ทั้ ง การเสนอแนวคิ ด เสนอแนะ เสนอทางเลื อ ก และให้ ค วามเห็ น ในการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แผนงาน
และมาตรการผ่านช่องทางและแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ โดยท� ำ งานในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ ร่ วมกั น
รวมทัง้ การก�ำหนดกลไกการทดลองน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมเฉพาะ (Policy Sandbox)
ก่อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อก�ำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
ตามกลไกของ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น
การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการดั ง กล่ า ว จะต้ อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย น
ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา และศักยภาพของประเทศ
การพัฒนาในบริบทโลก และข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
ทั้งในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเชิงองค์รวม กฎหมาย กฎระเบียบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

๔๕
และนวัตกรรม โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการ ที่เป็นนวัตกรรม
ทางนโยบาย (Policy Innovation) และเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Model)
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมุ่งการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในกระบวนการท�ำงานส�ำคัญ อาทิ การน�ำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) มาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ การจัดให้มี
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านระบบดิจิทัล (Crowdsourcing Platform)
๔.๓ กลไกการบูรณาการการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในการน�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตามนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมไปสูก่ ารปฏิบตั ินนั้
นอกเหนือจากกลไกการขับเคลือ่ น ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดกลไกการบูรณาการการท�ำงาน โดยการก�ำหนดบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มุ่งเน้นการท�ำงาน
ในลักษณะเชือ่ มโยงสอดประสานกัน ทัง้ ในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร ประสาน และบูรณาการความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน
น� ำ นโยบายการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การให้ เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น
ในการด�ำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั จะเป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมัน่ คงของประเทศ โดยท�ำงานร่วมกับส่วนราชการ
และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลักดันการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
นอกจากนี้ จะร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งบประมาณ น� ำ กลไกการจั ด ท� ำ งบประมาณแผ่ น ดิ น มาใช้
ในการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และแนวทางการด�ำเนินงานตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สู่การก�ำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และกรอบการจั ด ท� ำ งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการในแต่ ล ะปี ง บประมาณ ทั้ ง ในมิ ติ ก ารบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda Based) และบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Based) รวมทั้งร่วมมือกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ให้มกี ารก�ำหนดตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
ของรัฐให้สอดคล้อง ทั้งในลักษณะของการก�ำหนดตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน และตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อเป็นกรอบส�ำหรับหน่วยงานของรัฐในการวางแผนและก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของตน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
จะวางกลไกการท�ำงานในลักษณะเชือ่ มโยงและบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเพือ่ การขับเคลือ่ น
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในเชิงองค์รวม

๔๖
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามภารกิจการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะต้องก�ำหนดบทบาทของผู้บริหารระดับสูง
ในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นผู้น�ำในการวางยุทธศาสตร์ และผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมตามภารกิจของหน่วยงาน
รวมทั้งจะร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) วางกลไก
ในการวางแผนและพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนดิ จิ ทั ล ของรั ฐ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการตามบริ บ ทการพั ฒ นา
ของประเทศ เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของรั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน
ของรัฐให้ เ ป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในศั ก ยภาพของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสามารถน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาประยุกต์ใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากรของรัฐ ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน และการให้บริการของภาครัฐ และการพัฒนาบุคลากรทั่วไปให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�ำงานของภาครัฐ
นอกจากการเชือ่ มโยงการท�ำงานระหว่างกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กับหน่วยงานกลาง
และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั้งส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงาน ก.พ. ดังกล่าวแล้ว
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมาย ยังจ�ำเป็นต้องมีกลไกการประสาน
ความร่วมมือ เชื่อมโยง และบูรณาการการท�ำงานกับภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยท�ำงานในลักษณะ
เครือข่าย หรือพันธมิตรร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๔.๔ กลไกการติดตามประเมินผล และติดตามสถานการณ์
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการน� ำ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการรองรับต่างๆ ไปสู่การปฏิบัตินั้น จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการก�ำหนดให้มีกลไก หรือเครื่องมือในการติดตามสถานะ และรายงาน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในแต่ละมาตรการให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการเฉพาะด้านได้รบั ทราบเป็นระยะ รวมทัง้ จะก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ทั้ ง ในช่ ว งระหว่าง และในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาของนโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ า ด้ วยการพั ฒ นาดิ จิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการประเมินความพึงพอใจและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
เพื่อน�ำมาทบทวน ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์

๔๗
ส� ำ หรั บ การติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ
ที่ก�ำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) น�ำกลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการที่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในส่วนของกลไกการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั เิ ข้ามาใช้ โดยมุง่ ประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ทัง้ ในมิติ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda Based) มิติเชิงพื้นที่ (Area Based) และมิติการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมการบริการ (Innovation Based)
ในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และสถานการณ์ ก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ในภาพรวมของประเทศ
จะก�ำหนดให้มีกลไกการติดตาม จัดเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลอัจฉริยะ (Intelligence Center) ทีม่ กี ารจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการด� ำเนินงานของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ
อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเปิดส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ
ในการติดตาม และรับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ถูกต้อง
เชื่ อ ถื อ ได้ และเป็ น ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง จะก� ำ หนดให้ มี ก ลไกในการติ ด ตามสถานการณ์ ป ั ญ หาและข้ อ จ� ำ กั ด
ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อผลักดันการก�ำหนดมาตรการ หรือแนวทาง
ในการแก้ปัญหา ลดข้อจ�ำกัด และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลของประเทศ

ภาคผนวก

๔๙

อภิธานศัพท์
Corruption
Perception Index
(CPI)

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดทำ�โดยองค์กร
เพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึง่ เป็นองค์กรอิสระนานาชาติ
ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ รณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รปั ชันและมีเครือข่ายใน ๑๒๐ ประเทศทัว่ โลก
และได้จัดทำ�ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ เป็นประจำ�ทุกปี
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘

Networked
Readiness Index

ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และโอกาสในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการพั ฒ นาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดย World Economic Forum และมีการรายงานใน Global
Information Technology Report เป็นประจำ�ทุกปีดชั นี NRI ประกอบด้วยดัชนียอ่ ย
(Sub-Index) ๓ กลุ่ม กล่าวคือ
๑. สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาไอซีที ประกอบด้วย
   ๑.๑ สภาพแวดล้อมทางด้านการทำ�ธุรกิจ/ตลาด เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรที่เพียงพอ กฎระเบียบของภาครัฐ และผลของมาตรการทางภาษีต่างๆ
เป็นต้น
   ๑.๒ สภาพแวดล้ อ มทางด้ า นการเมื อ งการปกครอง และกฎเกณฑ์
การกำ�กับดูแลต่ า งๆ อาทิ การมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บไอซี ที ประสิ ท ธิ ภาพ
ของการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
   ๑.๓ สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
๒. ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชน
ทั่ ว ไป (Individual) ภาคธุ ร กิ จ (Business) และภาครั ฐ (Government)
โดยตัวอย่างตัวชี้วัด (Indicators) ที่นำ�มาพิจารณา คือ
   ๒.๑ การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรี ย น การเชื่ อ มต่ อ คู่ ส ายโทรศั พ ท์ ข องครั ว เรื อ น/สถานประกอบการ
การจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ
   ๒.๒ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เช่ น คุ ณ ภาพ
ของระบบการศึ ก ษาในประเทศ การลงทุ น ด้ า นการฝึ ก อบรมของบุ ค ลากร
ในสถานประกอบการ และการให้ ค วามสำ�คั ญ กั บการสร้ า งและพั ฒ นาความรู้
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

๕๐
   ๒.๓ การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government Readiness
๓. ความสามารถในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากไอซี ที ข องภาคประชาชน
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจัดกลุ่มชี้วัดที่ส�ำคัญได้ดังนี้ คือ
   ๓.๑ การแพร่ ก ระจายโครงสร้ า งพื้ นฐานเพื่ อ ให้ ค น/องค์ ก รกลุ ่ ม ต่ า งๆ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ เช่ น การแพร่ ก ระจายของคอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์
(ประจ�ำที่และเคลื่อนที่) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมีการใช้ไอซีทีของภาครัฐ
เป็นต้น
   ๓.๒ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากไอซีที เช่น ความสามารถ
ในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการใช้ไอซีทีในภาครัฐ
เป็นต้น
   ๓.๓ ระดับของการใช้ประโยชน์จากไอซีที เช่น จ�ำนวนบริการภาครัฐ
ออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ และจ�ำนวนข้อมูล
ที่ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็นต้น
การกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(Computer Crime)

การกระท� ำ ด้ ว ยประการใดๆ ให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ส ามารถท� ำ งาน
ตามค� ำ สั่ ง ที่ ก� ำ หนดหรื อ ท� ำ งานผิ ด พลาดจากค� ำ สั่ ง ที่ ก� ำ หนดไว้ หรื อ ใช้
วิธีการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท�ำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรื อ มี ลั ก ษณะลามกอนาจาร ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย (พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐)

การเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm)

การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เทคโนโลยี
ชี ว ภาพ และเทคโนโลยี น าโน) มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาการเกษตร ที่ ใ นเบื้ อ งต้ น
ครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด ท� ำ ทะเบี ย นเกษตรกรรายแปลง การท� ำ ระบบจั ด การ
และแลกเปลี่ ย นความรู ้ ท างการเกษตร การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
และฟาร์ ม การบริ ห ารจั ด การระบบน�้ ำ และการใช้ น�้ ำ  การวางแผนการผลิ ต
การท� ำ ระบบบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การท�ำการตลาด และการตรวจสอบ
ย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น

การเข้าถึงโครงข่าย
เชื่อมต่อแบบเปิด
(Open Access/
Open Network)

เป็นรูปแบบการเข้าถึงและเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีการวางรูปแบบสถาปัตยกรรม
โครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงกันได้แบบเท่าเทียมและเป็นกลางระหว่าง
โครงข่ายที่เป็นของผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งรายให้เสมือนเป็นโครงข่ายเดียว
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

๕๑
การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(Data Protection)

มาตรการที่ก�ำหนดให้ผู้ครอบครอง ควบคุม หรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติ
โดยต้องได้รับความยินยอมในการใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่น
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น ให้มีการน�ำไปใช้อย่างเหมาะสมโดยได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อื่นที่ตนเองครอบครองหรือดูแลอยู่อันจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูล

การคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล

เป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีและได้รับ โดยภาครัฐมิสามารถก้าวล่วง
หากไม่มีเหตุผลจ�ำเป็น

การเชื่อมโยง
การท�ำงานเข้าด้วยกัน
(Interoperability)

แนวทางทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ มูลในระบบ หรือเนือ้ หา องค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
สามารถท�ำงานร่วมกันได้ โดยมีมาตรฐานกลางเพือ่ ก�ำหนดรูปแบบและการบันทึกจัดเก็บ
ดังนั้น ระบบจึงไม่จ�ำเป็นต้องมาจากที่เดียวกันหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่สามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การบริการสาธารณะ
(Public Service)

การที่ ห น่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง อาจจะเป็ น ของรั ฐ หรื อ เอกชน
ดําเนินการส่งต่อบริการให้แก่ประชาชน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนโดยส่วนรวม

การบริหารจัดการ
คลื่นความถี่
(Spectrum
Management)

การบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลการใช้ความถี่วิทยุซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจ�ำกัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยต้องให้มีความสมดุลของการก�ำกับดูแล
การแข่งขันโดยเสรี และการแปรรูปจากกิจการของรัฐไปเป็นเอกชน

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
(Open Data)

ข้อมูลที่สามารถน�ำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้
โดยใครก็ ต าม แต่ ต ้ อ งระบุ แ หล่ ง ที่ ม าหรื อ เจ้ า ของงานและต้ อ งใช้ สั ญ ญา
หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานก� ำหนด ความหมายที่สมบูรณ์
ของการเปิดเผยข้อมูล สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
๑. Availability and Access ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดต้ อ งมี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน
และค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการท�ำส�ำเนา โดยเฉพาะการดาวน์โหลด
ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้  
๒. Reuse and Redistribution ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้เงือ่ นไขทีอ่ นุญาต
ให้นำ� มาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้ รวมทัง้ การผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอืน่ ๆ ได้

๕๒
๓. Universal Participation ทุ ก คนต้ อ งสามารถที่ จ ะใช้ น� ำ มาใช้
และแจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ตัวอย่างเช่น ข้อจ�ำกัด
ของ Non-Commercial ที่ป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือข้อจ�ำกัดในการใช้
เพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง (เช่น ในการศึกษาเท่านัน้ ) ก็จะไม่ถอื ว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นแบบ Open Data
การมีส่วนร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Participation)

การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของพลเมื อ ง
ที่ ป รารถนาจะเข้ า ร่ ว มกระบวนการกํ า หนดนโยบายสาธารณะผ่ า นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และใช้ ช ่ อ งทางใหม่ ๆ ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
หรื อ ขอคํ า ปรึ ก ษาต่ า งๆ จากภาครั ฐ ผ่ า นโลกดิ จิ ทั ล ซึ่ ง บริ ห ารจั ด การบนฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจสู่ชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม

การยืนยันตัวตน
(Authentication)

เป็ น ขั้ น ตอนการยื น ยั น ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ แ ท้ จ ริ ง ในการท� ำ ธุ ร กรรมออนไลน์
เช่น การตรวจสอบข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรเครดิต
วันที่บัตรเครดิตหมดอายุ รหัสด้านหลังบัตรเครดิต หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าไม่มีผู้ใดมาแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่น

การรู้เท่าทันสื่อ
(Media and
Information Literacy)

ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูล
และสื่ อ ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของข้ อ มู ล
และสื่ อ ต่ า งๆ ดั ง กล่ า ว โดยไม่ ถู ก ครอบง� ำ  และสามารถใช้ สื่ อ เป็ น ประโยชน์
ต่ อ การเรียนรู้ และการด�ำรงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยแนวคิด Media and Information Literacy โดยองค์กร UNESCO จะรวมถึง
ทั้งมิติของสารสนเทศ (Information) และสื่อสารมวลชน (Media) ด้วย

การเรียนรู้ในระบบเปิด
ส�ำหรับมหาชน
(Massive Open
Online Course:
MOOC)

บริการการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนจ�ำนวนมากสามารถเรียนได้แบบทุกที่
ทุกเวลา (และส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีทั้งสื่อวีดิโอ หนังสือ แบบฝึกหัด พื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ถือเป็นการปฏิวัติการศึกษาของโลก โดยต่อยอดจากระบบ
e-Learning ทีม่ กั เป็นการเรียนแบบกลุม่ จ�ำกัดไปสูก่ ารเรียนรูข้ องมหาชนไม่จำ� กัดอายุ
หรือขอบเขตทางกายภาพ หลักสูตรของ MOOC นี้ อาจเน้นการเรียนในระบบ
หรือนอกระบบ หรือตามความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น

การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
(Life Long Learning)

การเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัยเรียนที่อยู่ทั้งในและนอกระบบ
การศึกษาสามัญ ผู้ใหญ่ในวัยท�ำงาน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท

๕๓
การหลอมรวม
เทคโนโลยี
(Convergence)

การหลอมรวมกันของข้อมูล สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้ ง บริ ก ารที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม พั ฒ นาไปเป็ น เทคโนโลยี แ ละบริ ก ารรู ป แบบใหม่
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เช่น การดูหนัง ฟังเพลง และติดต่อ
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งกับคน และสิ่งของทุกสรรพสิ่ง สามารถท�ำได้ด้วย
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การให้บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว
(One Stop Service)

เป็นแนวคิดทีต่ อ้ งการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อให้สามารถรับบริการต่างๆ ได้
ณ ทีแ่ ห่งเดียว แทนการติดต่อหลายแห่ง ท�ำให้ได้รบั ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย ทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน สามารถใช้ร่วมกันทั้งสถานที่
บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ One Stop Service ยังอาจหมายถึง การน�ำงานที่ให้บริการทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที
หรื อ เสร็ จ ในขั้ น ตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
การให้บริการมีความรวดเร็วขึน้ รูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
มีได้หลายรูปแบบที่สำ� คัญ คือ
๑. การน�ำหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกัน เป็นการน�ำงาน
หลายขัน้ ตอนทีต่ อ้ งผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ ให้บริการอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกัน
๒. กระจายอ� ำ นาจมาให้ ห น่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
แบบเบ็ดเสร็จ เป็นการกระจายอ�ำนาจไปให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่
เป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่ให้บริการแทนทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท�ำหน้าที่
ให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด
๓. การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ รูปแบบนี้อาจใช้วิธีการ
ปรับลดหรือยุบรวมขั้นตอน (Reprocess) หรือการสร้างใหม่ (Redesign) และ
๔. การให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที

ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

ปริ ม าณข้ อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ่ ม าก (ระดั บ Terabyte หรื อ Petabyte)
เกิ น กว่ า ขี ด ความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้ อ มู ล ธรรมดา
จะรองรับ (Volume) และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity)
เช่น ข้อมูลจาก Social Media ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูล Transaction การเงิน
หรือการใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจาก Sensor จึงท�ำให้ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ
(Variety) ทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปทั้ง RDBMS, Text,
XML, JSON หรือ Image  ส�ำหรับ Big Data Technology คือ เทคโนโลยี
ในการน�ำข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลด้วยวิธี
ทีเ่ หมาะสม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ เพือ่ ให้สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ได้งา่ ยขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน หรือการตัดสินใจ เรียกว่า Big Data Analytics

๕๔
คนไร้ที่พึ่ง

บุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคล
ที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก�ำหนด

คลังข้อมูล/ความรู้
ดิจิทัล

การแปลงข้อมูลประเภทต่างๆ เพื่อจัดเข้าคลังข้อมูล/ความรู้ และทยอยแปลงข้อมูล
เข้าระบบ เช่น แปลงข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเป็นดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์
และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย หรือข้อมูลเก่าของหน่วยงานภาครัฐให้อยูใ่ นรูปแบบ
ดิจทิ ลั เพือ่ ประโยชน์ในการจัดเก็บ ป้องกันข้อมูลสูญหาย ความสะดวกในการใช้งาน
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ความเชื่อมั่น
(Trust)

การสร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้งานดิจทิ ลั ทีส่ บื เนือ่ งจากการวางรากฐานโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบรองรับการด�ำเนินการต่างๆ ให้มคี วามเสถียรและเกิดความมัน่ คงปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity)

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางโลกดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร การรักษาความลับของข้อมูล ที่ต้องค�ำนึงถึง
การป้องกันภัย และควบคุมการท�ำรายการผ่านระบบออนไลน์ การป้องกัน การละเมิดข้อมูล
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และวิธกี ารจัดการความปลอดภัย ความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้

ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
(Public Private
Partnership: PPP)

แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การระดมทุน
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ โดยให้เอกชน
ร่ ว มดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การโครงการและจั ด หาแหล่ ง เงิ น ลงทุ น เองทั้ ง หมด
ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ ส่วนประเทศไทยได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือ
ในการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP: Public Private Partnership
Committee) เพื่อท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการ
๑. พิจารณาคัดกรองโครงการส�ำคัญภาครัฐที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม
ที่จะด�ำเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
๒. พิจารณาความพร้อมในการระดมทุนของโครงการลงทุนส�ำคัญในภาครัฐ
โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
๓. ขับเคลื่อนการจัดท�ำความร่วมมือในการลงทุนในโครงการส�ำคัญระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)

๕๕
๔. ก�ำกับและติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการด� ำเนิ นโครงการลงทุ นที่ ส�ำคั ญ
ในภาครัฐ ทั้งนี้ รวมถึงมีการจัดตั้งส�ำนักงานว่าด้วยความร่วมมือในการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ส�ำนักงบประมาณ
ความสะดวก
ในการท�ำงาน
(Frictionless)

การลดขั้ น ตอนกระบวนการท� ำ งาน ขจั ด อุ ป สรรค เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
อ�ำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

ความเหลื่อมล�้ำดิจิทัล
(Digital Divide)

ความเหลื่อมล�ำ้ ของสังคมที่เกิดจากโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ไอซีที ที่หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบดิจิทัล ซึ่งความเหลื่อมล�้ำอาจเกิด
จากความยากจน การอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การขาดการศึกษา การขาดทักษะ
ด้านดิจิทัล ข้อจ�ำกัดความพิการทางร่างกาย ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น ต่ อ ประเทศ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
ที่ส�ำคัญยิ่งยวด
เศรษฐกิจ ความมั่นคง ชีวิต และทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง
(Critical Infrastructure) พื้นฐานเหล่านี้อาจกระทบกับความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุม่ เช่น ไฟฟ้าและพลังงาน
การเงินการธนาคารและการประกันภัย  สือ่ สารโทรคมนาคมและขนส่ง หรือความสงบสุข
ของสังคม
เชื่อมโยงการท�ำงาน
ภาครัฐเสมือน
เป็นองค์กรเดียว
(One Government)

แนวคิดการพัฒนาในอนาคต ที่รัฐบาลมีกระบวนการท�ำงาน และการให้บริการ
เป็นระบบดิจทิ ลั โดยสมบูรณ์ เชือ่ มโยง และบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ จนผู้รับบริการรู้สึกเสมือนเป็นการรับบริการจากองค์กร
เดียวกัน

ซูเปอร์คลัสเตอร์
(Super Cluster)

คลั ส เตอร์ ส� ำ หรั บ กิ จ การที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต
ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิน้ ส่วน คลัสเตอร์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม คลั ส เตอร์ ป ิ โ ตรเคมี และเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิง่ แวดล้อม คลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั Food Innopolis และ Medical Hub ส่วนคลัสเตอร์
คือ การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ด�ำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร
ทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน เพือ่ พัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain)
เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และช่วยกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

๕๖
ดัชนีการประเมินวัด
สถานะการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐทั่วโลก
(Global Open
Data Index)

เป็นดัชนีการประเมินวัดสถานะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั่วโลก ที่จัดท�ำโดย
มูลนิธิ Open Knowledge โดยประเมินการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ ในชุดข้อมูล
(Data Set) ส�ำคัญที่ภาครัฐเปิดเผย ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านกฎหมาย ด้านการถือครองที่ดิน ด้านงบประมาณภาครัฐ ด้านคุณภาพน�้ำ 
ด้านการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น โดยใช้วิธีการส�ำรวจในลักษณะที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการประเมิน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม

ดัชนีบ่งชี้
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
(World
Competitiveness
Scoreboard)

ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย International Institute for Management Development
และมีการเผยแพร่เป็นประจ�ำทุกปี ดัชนีนี้เน้นวัดและเปรียบเทียบความสามารถ
ของประเทศต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนและส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ของประเทศ โดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย หลั ก อั น ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ทางด้ า น
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ
(Government Proficiency) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Proficiency)
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ทัง้ นีก้ ารพัฒนาทางด้านไอซีทเี ป็นปัจจัยย่อย
ของการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดัชนีวัดการมีส่วนร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Participation
Index)

จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยองค์ ก ารสหประชาชาติ โดยเป็ น การประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ มี
คุณภาพและเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยแบ่งระดับ
ของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index)
ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล (e-Information Sharing)
๒. การให้คําปรึกษาและสร้างปฏิสัมพันธ์แก่ภาคประชาชน (e-Consultation)
๓. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ (e-Decision Making)

ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual
Property)

ผลงานที่ เ กิ ด จากการคิ ด ค้ น ประดิ ษ ฐ์ สร้ า งสรรค์ และได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง
ตามกฎหมายในรูปแบบต่างๆ เมื่อมีคุณลักษณะที่ครบถ้วนตามเงื่อนไข

ท�ำงานที่มีคุณค่าสูง
(High Value Job)

งานที่ อ าศั ย องค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้กบั ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ว High Value Job
จะมุ ่ ง เน้ น การน� ำ ทั ก ษะทางด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Skills) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
การท�ำงานประเภทต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) กับผลลัพธ์
ของงานต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสหภาพยุโรปได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ
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ของค�ำว่าการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง (High Value Job) ประกอบด้วย
๑. งานที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ (High Value Added Contributed
to Economy)  
๒. งานที่มีค่าจ้างสูง (Well Paid Employment)
ทุนมนุษย์

คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศโดยพิจารณา
ในส่วนของความรู ้ ความสามารถตลอดจนทั ก ษะ หรื อ ความช� ำนาญ รวมถึ ง
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสั่งสมอยู่ในตัวบุคคลและสามารถน�ำทรัพยากร
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดศักยภาพแก่องค์กรและประเทศ

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ของสรรพสิ่ง
(Internet of Things)

Internet of Things หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง
ที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สาย
และไร้สาย โดยสรรพสิง่ ต่างๆ มีวธิ กี ารระบุตวั ตนได้ รับรูบ้ ริบทของสภาพแวดล้อมได้
และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ต้ ต อบและท� ำ งานร่ ว มกั น ได้ IoT จะเปลี่ ย นรู ป แบบ
และกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูย่ คุ ใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า Industry 4.0
ที่ จ ะอาศั ย การเชื่ อ มต่ อ สื่ อ สารและท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งเครื่ อ งจั ก ร มนุ ษ ย์
และข้อมูล เพื่อเพิ่มอ�ำนาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย�ำสูง
โดยเทคโนโลยี ที่ ท� ำ ให้ IoT เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง และสร้ า งผลกระทบในวงกว้ า งได้
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑. เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์
๒. เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้สรรพสิง่ มีความสามารถในการสือ่ สาร เช่น ระบบสมองกล
ฝังตัว รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต�่ำ  อาทิ Zigbee, 6LoWPAN,
Bluetooth Low Energy
๓. เทคโนโลยี ที่ ช ่ ว ยให้ ส รรพสิ่ ง ประมวลผลข้ อ มู ล ในบริ บ ทของตน เช่น
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
หรือ Big Data Analytics

เทคโนโลยีการประมวล
ผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing)

การให้ บ ริ ก ารประมวลผลแบบคลาวด์ เกิ ด จากแนวคิ ด การให้ บ ริ ก ารโดยใช้
ประโยชน์ จ ากโครงสร้ า งพื้ น ฐานไอซี ที ที่ ท� ำ งานเชื่ อ มโยงกั น โดยมี เ ซิ ร ์ ฟ เวอร์
มากมายท�ำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ
มีข้อดีคือลดความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ ท�ำงาน
ผ่านเทคโนโลยีเ สมื อ น (Virtualization) ระบบจึ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก จ� ำกั ดในเรื่ อ งของ
สมรรถนะและขี ด ความสามารถของการใช้ ร ะบบประมวลผลจากระบบต่ า งๆ
ท�ำให้เกิดการบริการหลายๆ อย่าง เช่น การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต Web Conferencing,
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Online Meetings ผูใ้ ช้งานอาจอยูใ่ นห้องเดียวกัน หรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้
การประมวลผลแบบคลาวด์ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ แบบใหญ่ๆ คือ Private Cloud
Computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์
ภายในองค์กรนั้นๆ และ Public Cloud Computing เป็นรูปแบบที่มีผู้ให้บริการ
สาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เป็นส่วนมาก โดยผู้ใช้บริการไม่จ�ำเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ที่ไหน
และมากเท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น
เทคโนโลยีการพิมพ์
แบบสามมิติ
(3D Printing)

เป็ น การสร้ า งโมเดลเสมื อ นจริ ง หรื อ การขึ้ น รู ป ชิ้ น งาน ด้ ว ยการเติ ม เนื้ อ วั ส ดุ
(เช่น โพลีเมอร์พลาสติก เหล็กและไทเทเนียม เซรามิก กระดาษ ซิลิโคน ซีเมนต์
หมึกชีวภาพ เป็นต้น) เป็นกระบวนการผลิตวัตถุแบบสามมิติในระบบการพิมพ์
ดิจติ อล โดยพิมพ์เนือ้ วัสดุทลี ะชัน้ โดยแต่ละชัน้ ของวัสดุซอ้ นกันจนกว่าจะส�ำเร็จออกมา
เป็นชิ้นงานวัตถุ ส ามมิ ติ โดยจะสามารถมองเห็ นแต่ ล ะชั้นเป็ นแนวนอนบางๆ
ตลอดชิ้นของวัตถุ

เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
(Assistive Technology)

เทคโนโลยี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเป็ น เทคโนโลยี ที่ มุ ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ ก ารให้ พ ้ น จากอุ ป สรรคที่ ท� ำ ให้ ค นพิ ก ารมี ส มรรถนะด้ อ ยกว่ า คนปกติ
ทั้งในด้านการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การศึกษา การประกอบอาชีพ ฯลฯ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce)

ธุ ร กรรมที่ ก ระท� ำ ขึ้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว น
(พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔) การท� ำ ธุ ร กรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต
และระบบโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ครอบคลุ ม การท� ำ ธุ ร กรรมตั้ ง แต่ ก ารช� ำ ระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การซือ้ ขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Trading and Service) การรับรองสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (e-Health)
การยื่นค�ำร้องขอหนั ง สื อ /เอกสารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการจั ดท� ำรายงาน
และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Reporting)

ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ธุร กิจที่มีก ารสร้ า งสรรค์ สิ นค้ า หรื อ บริ ก ารใหม่ ด ้ วยการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ก่อให้เกิดคุณค่าและรูปแบบการท�ำธุรกิจใหม่ที่แตกต่าง
จากการท�ำธุรกิจแบบเดิม (Disruptive Business) โดยธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
ครอบคลุมทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมที่มีการคิดค้นนวัตกรรมหรือมีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการท�ำธุรกิจ (Business Model) และกระบวนการทางธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ
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และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในระดับการใช้งานในอุตสาหกรรม
และผู้ใช้งานทั่วไป
นวัตกรรมดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทีเ่ กิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีต่ อบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีป่ รับเปลีย่ นไปตามบริบทของเทคโนโลยี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธรุ กิจใหม่ทไี่ ม่เคยมีมาก่อน
บนพื้นฐานของการหลอมรวมเทคโนโลยี Digital Supply Chain

นวัตกรรมบริการ

การคิดค้นบริการใหม่ๆ ที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการสร้างข้อเสนอ
(Offering) ที่มีคุณค่า เพื่อมุ่งตอบสนองผู้รับบริการและการสร้างประโยชน์ให้กับ
ผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผ่านแนวทางการให้บริการรูปแบบใหม่
ที่เป็นการแก้ไขปัญหา และ/หรือสร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ นวัตกรรมบริการ
ไม่จ�ำกัดเพียงสินค้าและบริการ แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ให้บริการ (Service Process) รูปแบบการท�ำธุรกิจ (Business Model) โครงสร้าง
พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการ (Service Infrastructure) รวมทัง้ นวัตกรรมอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ เช่น แนวทางการขายและการจัดจ�ำหน่าย การตลาด
การส่งมอบ และการบริการหลังการขาย

เนื้อหาดิจิทัล
(Digital Content)

สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อ หรือการแสดงเนื้อหาผ่านทาง
อุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั รวมถึงป้ายโฆษณา
ระบบดิจิทัล และโรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

บริการดิจิทัล
ที่ขับเคลื่อน
โดยประชาชน
(Citizen Driven
Service)

ระบบบริ ก ารดิ จิ ทั ล ของภาครั ฐ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยประชาชนหรื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
เป็นผู้ขับเคลื่อนหรือท�ำให้เกิดบริการดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตน
โดยภาครัฐเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก ซึง่ ต่างจาก Citizen Centric Service ทีภ่ าครัฐ
เป็นผู้จัดท�ำบริการดิจิทัลที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชน

บริการปลายทาง
(Last Mile Access)

การเข้าถึงโครงข่ายในช่วงปลายที่เป็นระยะสุดท้าย หรือ ช่วง “หนึ่งไมล์สุดท้าย”
เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายหลักกับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีสื่ อ สาร
หลายประเภททั้งที่เป็นสื่อแบบใช้สาย หรือสื่อไร้สาย การเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก
กั บ ผู ้ ใ ช้ ป ลายทางถื อ เป็ น ส่ ว นที่ ย ากที่ สุ ด โดยเฉพาะในเรื่ อ งความคุ ้ ม ค่ า
ในการลงทุนโครงข่ายเนือ่ งจากต้องกระจายออกจากโครงข่ายหลักไปสูผ่ ใู้ ช้จำ� นวนมาก

๖๐
บริการอัจฉริยะ
(Smart Service)

บริ ก ารดิ จิ ทั ล ในลั ก ษณะอั ต โนมั ติ ที่ ผู ้ รั บ บริ ก ารสามารถได้ รั บ บริ ก ารดิ จิ ทั ล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอ� ำ นวยความสะดวกในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งร้ อ งขอ
หรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย

บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จากช่องทางเดียว
(Single Window)

การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐกับประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จทีเ่ ดียว ส�ำหรับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐจากหลายหน่วยงาน
ได้ จ ากเว็ บ ท่ า เว็ บ เดี ย ว โดยแนวทางการจั ด ท� ำ เว็ บ ไซต์ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐาน
ของความต้องการในการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐของประชาชน (Citizen Centric)
มากกว่าจัดท�ำเว็บไซต์ตามโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ

บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านดิจิทัล
(Digital Specialist)

บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry) ที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น
(High-Tech Sector) และบุ ค ลากรที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการท�ำธุรกิจ (Disruptive Business)
นอกเหนื อ จากอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล แล้ ว ธนาคารโลกยั ง ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
High-Tech Sector และ Disruptive Business ในฐานะของการเป็นพืน้ ฐานของการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจของโลกทีม่ กี ารเชือ่ มต่อระหว่างกัน
(Interconnected World) ขณะทีส่ หภาพยุโรปได้ให้คำ� จ�ำกัดความของ High-Tech
Sector ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
สร้างผลิตภาพให้กับประเทศ และเป็นฐานของการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง

บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Competence)

บุคลากรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ซึง่ ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจดิจทิ ลั บุคลากรในกลุม่ นีจ้ ะหมายถึง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอื่นทุกสาขา ที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั งาน หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
(Gross Domestic
Product: GDP)

ผลรวมของมู ล ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารขั้ น สุ ด ท้ า ยที่ ผ ลิ ต ได้ ภ ายในประเทศ
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะวัดในรอบ ๑ ปี หรือ ๑ ไตรมาส ที่เรียกว่า
QGDP (Quarterly Gross Domestic Product) หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ในประเทศรายไตรมาส

ผู้บริโภค

ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือได้รับ
การชักชวนจากผูป้ ระกอบธุรกิจเพือ่ ให้ซอื้ สินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึง
ผูใ้ ช้สนิ ค้าหรือผูไ้ ด้รบั บริการจากผูป้ ระกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มไิ ด้เป็นผูเ้ สียค่าตอบแทน
ก็ตาม

๖๑
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
เป็ น ต� ำ แหน่ ง ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(CIO/CEO)
และการสื่อสารในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์
โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ
โดย CIO เป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแก่ผบ้ ู ริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO)
เกี่ยวกับการพัฒนาและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
องค์กรให้ประสบความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายรวมของหน่วยงาน
ทีก่ ำ� หนดไว้
ผู้ประกอบการดิจิทัล
(Digital
Entrepreneurship)

เจ้าของธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนา
ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจน
การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้
ทางเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม

ผู้สูงอายุ

บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
๑. การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
๒. การบริการอินเทอร์เน็ต  
๓. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
๔. การบริ ก ารเป็ น ตลาดกลางในการซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยวิ ธี ใ ช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๕. การท�ำธุรกรรมโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศก�ำหนด

พื้นที่ห่างไกลชายขอบ
(Marginalized
Communities)

ส�ำหรับพื้นที่ห่างไกลชายขอบ นิยามจากลักษณะต่างๆ เช่น  
๑. ในเชิงกายภาพจะอยู่พื้นที่ห่างไกล เช่น ตามตะเข็บชายแดน เดินทางเข้าถึง
ยากล�ำบากโดยเฉพาะหน้าฝน
๒. ในเรือ่ งไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเข้าไม่ถงึ หรือมีระบบไฟฟ้าแต่ไม่เสถียร
หรือใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
๓. ในเรื่องเทคโนโลยี จะขาดแคลนอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที และไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือมีเพียงบางบริเวณเท่านั้น
๔. ในด้านการศึกษา จะขาดแคลนครู ครูหนึ่งคนสอนหลายวิชา ส่วนนักเรียน
เป็นชาวเขา ชนกลุ่มน้อย หรือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น

๖๒
แพลตฟอร์ม
(Platform)

ระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถขยายขี ด ความสามารถอย่ า งไม่ จ� ำ กั ด
มีการพัฒนาฟังก์ชนั่ หรือโมดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยูต่ ลอดเวลา เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ
และสามารถน�ำไปต่อเชื่อมกับระบบอื่นได้ แพลตฟอร์มไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ซอฟต์แวร์
แต่ยังรวมไปถึงเว็บไซต์ หรือบริการที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมาต่อเชื่อม
หรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการบริหาร แพลตฟอร์ ม การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร เพื่ อ สนั บ สนุ น งานตามภารกิ จ
จัดการภายในองค์กร
ของหน่วยงาน เช่ น ระบบบั ญ ชี ระบบบริ ห ารงานบุ คคล ระบบงบประมาณ
(Back Office Platform) ระบบยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น ปัจจุบันส�ำนักงานรัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและเปิดให้บริการแพลตฟอร์มกลางส�ำหรับภาครัฐ
เช่น ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
แบบเคลื่อนที่ (G-Chat) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)  เป็นต้น
แพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน
(Service Platform)

ระบบบริการที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การให้บริการอืน่ ๆ ไปยังผูร้ บั ปลายทาง หรือเชือ่ มโยงบริการระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
ทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถหรือฟังก์ชนั่ การท�ำงานทีอ่ ยูใ่ นระบบบริการฐาน เช่น บริการ
ระบบซอฟต์ แ วร์ ฐ านส� ำ หรั บ เนื้ อ หาดิ จิ ทั ล (Content Delivery Platform)
หรือระบบซอฟต์แวร์ฐานส�ำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น

มาตรฐาน

ข้อก�ำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ผลิตภัณฑ์ วิธกี าร กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด แบบ
รูปร่าง น�ำ้ หนัก ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสทุ ธิข์ องผลิตภัณฑ์
๒. หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท�ำเครื่องหมาย หรือฉลาก  
๓. วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการ  
๔. ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด  
๕. นิยาม แนวทาง ข้อแนะน�ำ หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง
การวิเคราะห์ การวิจัย การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับ
๑., ๒., ๓. และ ๔. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน

มูลค่าเพิ่ม
(Value Added)

มูลค่าของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละขั้นตอนการผลิต ค�ำนวณได้จาก
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการผลิต และค่าใช้จ่ายขั้นกลางที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต
หรือค�ำนวณจากผลรวมของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นปฐม

๖๓
ระบบการให้บริการ
แพทย์ทางไกล
(Telemedicine)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านการแพทย์ เป็นการให้ค�ำปรึกษา
เบื้ อ งต้ น ทางไกลผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล เช่ น การประชุ ม ทางไกล และมี ก ารส่ ง
ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย (ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา ฯลฯ)
ภาพเอกซเรย์ ข้อมูลการเต้นของหัวใจ ฯลฯ ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้

ระบบเชื่อมโยงการท�ำ
ธุรกิจครบวงจร

กระบวนการทางธุ ร กิ จ ที่ เ ริ่ ม จากเมื่ อ ได้ รั บ การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า จนถึ ง การส่ ง สิ น ค้ า
กระบวนการนี้ มี ร ายละเอี ย ดแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ชนิ ด ของธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่
จะประกอบด้วยระบบการจัดการสินค้าจากคลังสินค้า ระบบการบรรจุหีบห่อ
ไปจนถึ ง ระบบการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบการแจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ รู ้
เกีย่ วกับสถานภาพในระหว่างการขนส่งสินค้า การติดตามรับช�ำระเงิน การแก้ไขปัญหา
รวมถึงขั้นตอนการคืนสินค้าถ้ามีเหตุจ�ำเป็น ระบบ End to End จึงครอบคลุม
กิจกรรมทัง้ หมดทีธ่ รุ กิจหนึง่ ๆ ก�ำหนดขึน้ เพือ่ บริการให้ลกู ค้าตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าวข้างต้น
ในกรณีที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท�ำงานตามขั้นตอนดังกล่าว จะหมายถึงการใช้
ระบบออนไลน์ ต ลอดกระบวนการตั้ ง แต่ ก ารรั บ ใบสั่ ง ซื้ อ จนถึ ง ขั้ น จั ด ส่ ง สิ น ค้ า
ขั้ น ช� ำ ระเงิ น และสุ ด ท้ า ยการคื น สิ น ค้ า ตลอดจนการบริ ก ารหลั ง การขายอื่ น
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการ

ระบบนิเวศ
ของการท�ำงาน
รูปแบบใหม่ที่อาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล

พื้นที่ทางกายภาพและ/หรือพื้นที่เสมือนส�ำหรับการท�ำงานที่เชื่อมโยงและติดต่อ
สื่อสารกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมการท�ำงานส่วนบุคคล
และการท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่น รวมถึงมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล
(Man to Man) ระหว่างบุคคลกับเครื่องจักร (Man to Machine) และระหว่าง
เครื่องจักรกับเครื่องจักร (Machine to Machine) เป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่น
ในการท�ำงานสูง และเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางทุกที่ทุกเวลา

ระบบนิเวศดิจิทัล

สิ่ ง แวดล้ อ มและบริ บ ทแวดล้ อ มของการด� ำ เนิ น งานทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
การเชื่อมโยงกิจกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ ภาคสังคม
ภาครัฐ ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลายน�้ำและผู้ใช้ปลายทางทั้งรัฐ
เอกชน และผู้บริโภครายบุคคล

ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Service)

ระบบของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ ประชาชน
ผู ้ ป ระกอบการ หรื อ ชาวต่ า งชาติ โดยบริ ก ารดั ง กล่ า วอาจจะเป็ น ในลั ก ษณะ
ของการให้ข้อมูล (Information) มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Interaction)
รองรับการด�ำเนินธุรกรรมภาครัฐ (Interchange Transaction) หรืออยู่ในระดับ
ของการบูรณาการ (Integration) ก็ได้

๖๔
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร
(Enterprise
Resource Planning:
ERP)

ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็น
ระบบทีเ่ ชือ่ มโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตัง้ แต่ระบบงานทางด้านบัญชี
และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบ
การกระจายสินค้า เพื่ อช่ วยให้ การวางแผนและบริห ารทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท�ำงานได้อีกด้วย

ระบบบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain
Management: SCM)

กระบวนการของการบริหารทุกขัน้ ตอน นับตัง้ แต่การน�ำเข้าวัตถุดบิ สูก่ ระบวนการผลิต
กระบวนการสั่ ง ซื้ อ จนกระทั่ ง ส่ ง สิ น ค้ า ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการท� ำ งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานส่ ง ผ่ า นไปทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร
การไหลเวียนของข้อมูล ยังรวมไปถึงลูกค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบด้วย

ระบบประวัติสุขภาพ
ผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Health Records
System)

ระบบข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน (ผู ้ ป ่ ว ย) ที่ จั ด เก็ บ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ตามมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
และตรวจเช็คข้อมูลด้านสุขภาพของตนได้ตลอดเวลา สามารถให้บคุ ลากรทางการแพทย์
ดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะรับบริการสุขภาพ ณ ศูนย์บริการ/ โรงพยาบาลใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน    

ระบบลิขสิทธิ์
แบบเปิด
(Creative Commons)

ระบบที่ ก� ำ หนดสิ ท ธิ ที่ เ จ้ า ของงานอนุ ญ าตให้ ผู ้ อื่ น น� ำ งานของตนเองไปใช้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยหากใช้ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด ตัวอย่างเช่น สิทธิในการท�ำซ�ำ 
้
ส่งต่อ จัดแสดง ดัดแปลง โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของงานก่อน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็อาจมีการสงวนสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของงาน
ต้นฉบับ การห้ามดัดแปลงผลงาน การห้ามน�ำไปใช้เพื่อการค้า หรือการก�ำหนดว่า
ผู้ที่น�ำผลงานไปใช้ท�ำงานต่อยอดจะต้องเผยแพร่ผลงานที่มีการต่อยอดดัดแปลง
ในรูปแบบเดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านั้น

ระบบโลจิสติกส์
หรือการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์
(Logistics
& e-Logistics)

เป็ น กระบวนการทํ า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผน การดํ า เนิ น การ
และการควบคุมการทาํ งานขององค์กร รวมทัง้ การบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรม
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เกิดการเคลือ่ นย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย
สินค้า วัตถุดบิ ชิน้ ส่วนประกอบ และการบริการให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ และระบบ
โลจิสติกส์ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ดังนั้น e-Logistics มักจะหมายถึงการน�ำไอซีทีเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ดังกล่าว เช่น น�ำไอซีทเี ข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน

๖๕
ระบบโลจิสติกส์
สู่ชุมชน
(Village Logistics
System)

ระบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับกระบวนการ และการวางแผน การด�ำเนินงาน การบริหาร
จัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน ให้เกิดการจัดเก็บ รวมรวม เคลื่อนย้าย
กระจายของวัตถุดบิ สินค้า และบริการของชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government)

การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงาน
และการให้บริการสาธารณะ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ
จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
(Citizen Driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา บริการรัฐบาลดิจิทัล มีลักษณะส�ำคัญ ๓ ประการ
ได้แก่
๑. Reintegration: การบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการก�ำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๒. Needs-Based Holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพือ่ ให้เกิดการให้บริการ
สาธารณะที่ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง
๓. Digitalization: การใช้ ศั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการน� ำ ระบบบริ ห าร
สารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการท�ำงานแบบเดิม

รัฐบาลเปิด
(Open Government)

รัฐบาลที่มีการบริหารงานอย่างเปิดเผย หรือเรียกสั้นๆ ว่ารัฐบาลเปิด มีนัยของ
การบริหารราชการทีเ่ น้นความโปร่งใส เปิดเผย และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลเปิดมีจุดเน้น ๓ ประการ คือ
๑. รัฐบาลต้องโปร่งใส เพือ่ เสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือ และช่วยให้ประชาชนได้รบั
ทราบว่ารัฐบาลก�ำลังท�ำอะไร ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลกลางถือเป็นทรัพย์สนิ ของชาติ
รัฐบาลจะเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วในรูปแบบทีป่ ระชาชนจะเข้าถึงและน�ำไปใช้ได้งา่ ย
ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของประเทศ ภาครัฐจะต้อง
จัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน และการตัดสินใจ
ผ่านระบบออนไลน์ ให้สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ต้องจัดหา
ข้อมูลย้อนกลับจากประชาชน เพือ่ ระบุขอ้ มูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนอย่างแท้จริง
๒. รัฐบาลจะต้องเปิดให้มีส่วนร่วม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ เนื่องจากองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา และกระจายอยูท่ ว่ั ไปในสังคม หากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้าถึงองค์ความรูท้ ี่มีอยู่
ก็จะเกิดประโยชน์มาก ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องเพิ่มโอกาส และแนวทาง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย การออกกฎหมาย กฎกระทรวง
และกฎระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ประชาชนโดยตรง รั ฐ บาลต้ อ งหามาตรการ

๖๖
ชั ก ชวนให้ ป ระชาชนออกความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ บั ง เกิ ด ผล
อย่างเป็นรูปธรรม
๓. รัฐบาลต้องร่วมมือท�ำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในหน่วยงานของภาครัฐ
และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรอิสระ และธุรกิจ ความร่วมมือ
ร่วมใจจะท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ รัฐบาลต้องรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างจริงจัง และฟังเสียง
สะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับการร่วมมือท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยง การที่ประเทศมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงการท�ำงานและข้อมูล
(Connected
ข้ า มหน่ ว ยงาน ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ ขอบเขตของหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามพั น ธกิ จ
Government)
ของหน่วยงาน แต่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และมีเป้าหมาย
ในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(SMEs)

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี  ้
• กิจการผลิตสินค้า ทีม
่ จี ำ� นวนการจ้างงานไม่เกิน ๕๐ คน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
• กิจการให้บริการทีม
่ จี ำ� นวนการจ้างงานไม่เกิน ๕๐ คน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
• กิจการค้าส่งที่มีจ�ำนวนการจ้างงานไม่เกิน ๒๕ คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  
• กิจการค้าปลีกทีม
่ จี ำ� นวนการจ้างงานไม่เกิน ๑๕ คน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
• กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ�ำนวนการจ้างงานเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน
หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท  
• กิจการให้บริการ ที่มีจ�ำนวนการจ้างงานเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน
หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท
• กิจการค้าส่ง ที่มีจ�ำนวนการจ้างงานเกินกว่า ๒๕ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท  
• กิจการค้าปลีก ที่มีจ�ำนวนการจ้างงานเกินกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คน หรือ
มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๓๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท

๖๗
วิสาหกิจชุมชน

กิจการของชุมชนเกีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการ
โดยคณะบุคคลทีม่ คี วามผูกผัน มีวถิ ชี วี ติ ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว
ไม่ ว ่ า จะเป็ น นิ ติ บุ ค คลในรู ป แบบใดหรื อ ไม่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ สร้ า งรายได้
และเพื่ อ การพึ่ ง พาตั ว เองของครอบครั ว    ชุ ม ชน และระหว่ า งชุ ม ชน โดยใช้
ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีตนเอง ยึดโยงเป็นโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากเพือ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง เพือ่ เป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกิจข้างบน
แข็งแรง เพราะมีรากฐานที่แข็งแรง

ศูนย์กลางด้านดิจิทัล
(Digital Hub)

การเป็นศูนย์รวมในการติดต่อสือ่ สาร แลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ การด�ำเนินธุรกิจ
รวมถึ ง การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเชื่อมโยงถึงกันที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ข้อมูล
(Data Center)

ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ที่ มี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ ใช้ จั ด วางระบบประมวลผลกลาง ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ การออกแบบศูนย์ข้อมูลต้องค�ำนึงถึง
ปัจจัยส�ำคัญต่างๆ เช่น ความมีเสถียรภาพ ความพร้อมใช้งาน การบ�ำรุงรักษา
ความเหมาะสมในการลงทุน ความปลอดภัย การรองรับการขยายตััวในอนาคต
ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
(Digital Community
Center)

ศู น ย์ บ ริ ก ารของชุ ม ชนที่ มี ก ารบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ทั้งส่วนกลางและพืน้ ที่ สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นจุดให้บริการ
อุปกรณ์ (ในกรณียังไม่มีใช้) และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นจุดรับบริการภาครัฐ
ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการท� ำ ธุ ร กิ จ และประกอบอาชี พ ผ่ า นระบบออนไลน์ ข องชุ ม ชน
และพื้นที่ของชุมชนในการท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการ
ด้านการศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ การค้าขาย การบริการท่องเที่ยว
สิทธิและสวัสดิการสังคม

ศูนย์ให้บริการระบบ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ
(Business Insight)

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้เห็นสถานภาพปัจจุบัน อาจท�ำโดยนักสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ำกราฟในมิติต่างๆ เพื่อท�ำให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานการใช้ ค วามรู ้ ทั ก ษะการบริ ห าร
(Innovation
จั ด การและประสบการณ์ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละด้ า นเทคโนโลยี
Economy)
เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการกระบวนการผลิต
และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่

๖๘
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
(Digital Economy)

เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ไ อซี ที (หรื อ เรี ย กว่ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต
การด�ำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจและสังคมที่รูปแบบ และกระบวนการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ถูกขับเคลื่อน
และเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก
ที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การด�ำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน ท�ำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การด�ำเนินกิจกรรม
ทางสังคมของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจน
การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล/สารสนเทศ” ของทุกภาคส่วน

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งการแบ่งปัน
(Sharing Economy)

เศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้ออาทร
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ในสังคม  โดยเน้นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนสู่ชุมชน
และระหว่างรุ่นสู่รุ่น

สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise
Architecture: EA)

เป็ น แนวความคิ ด ใหม่ ที่ บู ร ณาการระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า กั บ ธุ ร กิ จ
อย่ า งเป็ น ระบบ ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดโจทย์ ธุ ร กิ จ การมองสถาปั ต ยกรรมธุ ร กิ จ
(Business Architecture) ให้แตกฉาน เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กร
สามารถด�ำเนินการตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำ� หนดไว้

สหวิทยาการ
(Interdisciplinary)

การบู ร ณาการศาสตร์ ห ลายสาขาเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น การเชื่ อ มโยงศาสตร์ ต ่ า งๆ
เข้ า หากั น จนกลายเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ มี ลั ก ษณะ
ของการผสมผสานศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เช่น เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ

สังคมสูงวัย
(Ageing Society)

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์
ส่งผลท�ำให้ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนขึ้น โดยสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม และองค์การสหประชาชาติได้แบ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น ๓ ระดับ

๖๙
คือ ระดับทีห่ นึง่ การก้าวสูส่ งั คมสูงอายุ (มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป มากกว่าร้อยละ
๑๐ และ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗) ระดับที่สอง สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์
(มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ และ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ ๑๔) และระดับทีส่ าม สังคมสูงอายุอย่างรุนแรง (มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขนึ้ ไป
มากกว่าร้อยละ ๒๐) ซึ่งส�ำหรับประเทศไทย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาดว่าจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุระดับที่สอง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สังคมออนไลน์
(Social Media)

สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์
บทความ รู ป ภาพ และวี ด ิ ทั ศ น์ ที่ ผู ้ ใ ช้ เ ขี ย นขึ้ น เอง ท� ำ ขึ้ น เอง หรื อ พบเจอ
จากสื่ออื่นๆ แล้วน�ำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์
Social Network ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

สาขา/อุตสาหกรรมที่มี ครอบคลุ ม สาขา/อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง (High-Tech
การใช้เทคโนโลยีเข้มข้น Manufacturing Sector) สาขา/อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลาง
(High–Tech Sector)
(Medium High-Tech Manufacturing Sector) และสาขา/อุ ต สาหกรรม
การบริการที่ใช้องค์ความรู้เข้มข้นในการให้บริการ (Knowledge-Intensive
Service Sector)
สิทธิแห่งทาง
(Right of Way)

สิทธิในการขอใช้ทางบนพื้นที่หรือทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อใช้ในการวางโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมส�ำหรับให้บริการแก่ประชาชน

สื่อ

สิ่งที่ท�ำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร เครื่องหมาย ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าจะได้จัดท�ำ
ในรูปของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือจัดท�ำในรูปแบบอื่นใดตามที่กำ� หนดในกฎกระทรวง

สื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ความมั่นคง ความคิดสร้างสรรค์
การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริม
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นครอบครั ว และสั ง คม รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
มีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

๗๐
หลักการออกแบบ
ที่เป็นสากล
(Universal Design)

การออกแบบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานที่ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ รวมถึ ง ระบบดิ จิ ทั ล
(เช่น อุปกรณ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนือ้ หา ฯลฯ) ทีเ่ ป็นสากล และใช้ได้เท่าเทียมกัน
ส�ำหรับทุกคนในสังคม รวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการประเภทต่างๆ โดยไม่ต้อง
มีก ารออกแบบดั ด แปลงพิ เ ศษ หรื อ เฉพาะเจาะจงเพื่ อ บุ ค คลกลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง
โดยมีหลักการเบื้องต้น เช่น การใช้งานได้กับทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
มีความยืดหยุ่นสูง มีความเรียบง่าย เข้าใจได้ง่าย มีข้อมูลประกอบการใช้งาน
ที่พอเพียง ทนทานต่อการใช้งานผิดพลาด สะดวกไม่ต้องออกแรงมาก และมีขนาด
และสถานที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ห่วงโซ่คุณค่าโลก
(Global Value Chain)

กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ซึ่งกระจายอยู่ในหลายประเทศ/หลายภูมิภาค เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต
บนระบบการผลิตบนห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Single Supply Chain) นับแต่
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสินค้านั้นถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
รวมทั้งบริการหลังจากนั้น (After-Sales Services) อาทิ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย
(R&D) การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การโฆษณา การขาย และการบริการ
หลังการขาย โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ห้องสมุดดิจิทัล

สถานที่รวบรวมความรู้ทุกประเภทและท�ำการเชื่อมโยงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
กับห้องสมุดแบบเดิมของทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และเอกชน

แหล่งความรู้ดิจิทัล
(Digital Knowledge
Platform)

พื้ น ที่ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข องสั ง คมไทยผ่ า นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ซึ่ ง รวมถึ ง
แพลตฟอร์มและคลังความรู้ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น ระบบวิกิส�ำหรับความรู้ไทย
(Wiki) คลังข้อมูลและสื่อ (Digital Archives) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
หรือพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Museum) เป็นต้น

อินเทอร์เน็ต
แบนด์วิดท์
(Internet Bandwidth)

ความสามารถของการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย โดย Bandwidth จะบ่ ง บอกถึ ง
จ� ำ นวนของข้ อ มู ล ที่ ส ามารถส่ ง ไปตามเครื อ ข่ า ยได้ ยิ่ ง มี จ� ำ นวน Bandwidth
มากเท่าไหร่ หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ผ่านเครือข่าย) ได้เร็วขึ้น
เท่านั้น โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อในเครือข่าย
ของมือถือ เป็นต้น

๗๑
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสือ่ สารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลจ�ำนวน
(Broadband Internet) มากด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่จ�ำกัดรูปแบบทั้งที่เป็นสื่อใช้สาย หรือสื่อไร้สาย
ซึง่ ความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่ Federal Communications Commission
(FCC) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐) ได้กำ� หนดให้ มีความเร็วสูงอย่างน้อย
๔ Mbps ในการรับข้อมูล และความเร็ว ๑ Mbps ในการส่งข้อมูล ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
FCC ได้ก�ำหนดความเร็วในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใหม่ ให้มีความเร็วสูง อย่างน้อย
๒๕ Mbps ในการรับข้อมูล และความเร็ว ๓ Mbps ในการส่งข้อมูล ส�ำหรับความเร็ว
ของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตในที่นี้ก�ำหนดให้มีความเร็วอย่างน้อย ๔ Mbps
ในระยะแรก (๒ ปี) และตัง้ เป้าหมายให้มคี วามเร็วอย่างน้อย ๒๕ Mbps ในระยะต่อไป
อุตสาหกรรมในยุคที่ ๔
(Industry 4.0)

การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต และการบริ ก ารให้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น
(Modernization) เพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) และลดต้นทุน (Cost
Reduction) ให้ กั บ ระบบการผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ให้มีขั้นตอนการด�ำเนิ นงานด้ วยระบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต
แบบเดิ ม จากการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารจ� ำ นวนมาก (Mass Production)
เป็นการผลิตได้หลากหลายในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว (Mass Customization)
โดยใช้กระบวนการผลิตทีป่ ระหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (Digital
Technology Intensive Industry) และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็น
พื้นฐานที่จ�ำเป็นของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการอื่นๆ ด้วยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ๕ อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
(Autonomous Agent Software และ Service Architecture) อุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์ (Embedded System และ Smart Device) อุตสาหกรรมบริการ
ทางด้านดิจิทัล (Data Center, Cloud Service และ Data Analytics) อุตสาหกรรม
บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Over The Top และ Security) และอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content และ Multimedia & Broadcast)

