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บทนำา 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้  
เม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวได้กำาหนดทิศทาง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีความมุ่งหมายสำาคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย 
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล
 
 ในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมน้ัน 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา 
ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมสูก่รอบการปฏบิตัทิีเ่ปน็รปูธรรมในระยะสัน้ โดยมุง่เนน้การเปลีย่นผา่นประเทศไทยไปสูก่ารเป็น 
ประเทศท่ีขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเป็น 
การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นแนวทางสำาหรับการดำาเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานในลักษณะของเครือข่ายหรือพันธมิตรร่วมกัน โดยมี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนกลาง ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทั้งในมิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda based) มิติเชิงพ้ืนที่ (Area based) และมิติ 
การบรหิารจัดการและพฒันานวตักรรมการบรกิาร (Innovation based) เพือ่การเปล่ียนผา่นประเทศไทยสู่การเปน็ประเทศ 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
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บทที่ ๑  
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทโลก

วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
รูปแบบการดำาเนินวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ โดยสะท้อนผ่านทางพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังเช่น การซ้ือขายสินค้าบริการท่ีไม่จำาเป็นต้องมีหน้าร้าน
อีกต่อไป แต่เป็นการค้าขายผ่านออนไลน์ หรือการแสวงหาความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใหม่ๆ ซ่ึงไม่จำาเป็นต้องเดินทางไป
อบรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่สามารถศึกษาผ่านส่ือออนไลน์ได้อย่างตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียนรู้ 
เป็นต้น อันเป็นผลพวงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 
 ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน ๕ มิติ

 ๑. การเชื่อมต่อ (Connectivity)
 การเชื่อมต่อในที่นี้มิได้หมายความเพียง
เรื่องของสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
เช่น ถนน รถไฟ รถไฟความเร็วสูง หรือโครงสร้าง
พื้นฐานบรอดแบนด์เท่านั้น แต่เป็นการกล่าว 
ถึงการสร้างให้สังคมชุมชนเศรษฐกิจ เกิดการ 
Connectivity หรือการเชื ่อมต่อกันนั ้น ซ่ึงหมายถึง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์คุณภาพสูง
อันเป็นเง่ือนไขท่ีจำาเป็นสำาหรับการต่อยอดการพัฒนา
และใช้บริการต่างๆ เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยง
คน ทรัพยากร อุปกรณ์ดิจิทัล และทุกสรรพสิ่ง 

 ๒. ทักษะด้านดิจิทัล (Human Capital/ Digital 
Skill)
 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในหลายประเทศ
ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เน่ืองจากเห็นถึงความสำาคัญและโอกาสอันยิ่ง
ใหญ่ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของประเทศไทย ทักษะด้านดิจิทัลจึงได้กลายเป็น
ทักษะพื้นฐานเป็นทักษะที่จำาเป็นในการใช้งาน 
และสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ขณะเดียวกัน 
ก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางลบ อันเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในทางมิชอบและหรือไม่เหมาะสม

 ๓. การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย (Data Driven)
 เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องกล่าวถึง  
เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ไปสู่ Industry 4.0  
ได้น้ันปัจจัยสำาคัญคือ การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย  
เม่ือโลกจริงและโลกเสมือนถูกผนวกรวมเข้าด้วยกัน  
ภาคบริการโดยเฉพาะภาคการเงินและการธนาคาร
เป็นตั วอย่ า งของการ เปลี่ ยนผ่ านที่ ร วด เร็ ว 
และเห็นเด่นชัดที่สุด เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจ
ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารตลอดจนระบบอัตโนมัติ
มาใช้มากมายในทุกข้ันตอน ตลอดจนหลายกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นบนโลกของความเป็นจริงถูกย้ายไปใน
โลกออนไลน์เกิดการสร้างและแลกเปล่ียนข้อมูล
จำานวนมหาศาลโดยเฉพาะใน Social Media และ
ทำาอย่างไรจึงจะสร้างประโยชน์จากการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้

 ๔. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption)
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยจะเข้ามาปรับ
เปลี่ยนกฎเกณฑ์ กติกา รูปแบบและโครงสร้างของ
ทุกส่ิง เกิดการพลิกโฉมรูปแบบการดำาเนินชีวิต 
การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก เช่น การเกิด
อีเมลทำาให้คนส่งจดหมายทางไปรษณีย์น้อยลง 
สมาร์ตโฟนมีกล้องถ่ายรูปทำาให้อุตสาหกรรมกล้อง
เปล่ียน รวมถึง รูปแบบการเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไป
อยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นต้น

๕. การสร้างบริการสาธารณะในระบบดจิทิลั (Digital 
Public Service)
 หลายประเทศปรับตัวและให้ความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและความสะดวกสบายในการดำารงชีวิต
ให้กับประชาชน ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ การสร้าง
ระบบบริการขนส่งมวลชนที่ผู้ใช้บริการสามารถ
วางแผนการเดินทางผ่าน Mobile Application 
เป็นต้น ดังนั้นบริการสาธารณะจะกลายเป็นระบบ
ดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและสร้างความ
สะดวกให้กับทุกคนในสังคม
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ดังนัน้ จากที่กล่าวขา้งต้นจะพบว่าเทคโนโลยดิีจิทัลเป็นเทคโนโลยท่ีีมีอทิธพิลอย่างมากต่อการใช้ชวีติของประชาชน 
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลีย่นแปลงในหลากหลายมติ ิอนัเนือ่งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปอย่างก้าวกระโดด 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนาประเทศ ดังที่หลายประเทศ 
ได้ตระหนักถึง จึงได้ทุ่มการลงทุน การพัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน จงึเป็นส่ิงสำาคญัทีค่วรต้อง
ตระหนกัถงึดงัตวัอย่างต่อไปนี้

๑) ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางนวตักรรมอย่างพลกิผนั (Disruptive Innovation) โดยมี
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งสำาคัญ เช่น Xaas, Cybersecurity, Artificial Intelligence, 
Mixed Reality, Predictive Analytics, 5G, Cognitive Computing, Software-Defined 
Anything, Commercial Drones เป็นต้น๑ เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้จะมาเปลี่ยนแปลง 
อุตสาหกรรมและสังคม สร้างตลาดใหม่ เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมในรูปแบบ เพ่ือขับเคลื่อน
โอกาสการเตบิโตท่ัวโลก

๒) ก่อให้เกิดการปฎิวัติการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ โดยสื่อสังคมออนไลน์กลายมาเป็น
สื่อกระแสหลักของโลกในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดการพัฒนาเคร่ืองมือหรือแอปพลิเคชัน
ใหม่ๆ ท่ีมาเปลี่ยนรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในสังคม มีการเสนอขายสินค้าและบริการแบบ 
เฉพาะเจาะจงเป็นรายบคุคลมากขึน้ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ 
ลกูค้ามากขึน้ เพือ่สามารถให้บรกิารได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า มีปฏสิมัพันธ์กับลูกค้า
ได้ดขีึน้ สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจ และรักษาฐานลูกค้าไว้ได้

๓) ก่อให้เกดิการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การผลติมากยิง่ขึน้ (Consumption To Production) 
โดยในอดีตที่ผ่านมาสังคมในระดับประชาชนยังใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมสาระบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุคปัจจุบันนั้นจะเป็นโลก 
ที่ประชาชนและผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
การผลติทีป่ระหยดัต่อขนาดท่ีมากข้ึน จากการใช้ทรัพยากรร่วมกนัหรือการผลิตตลอดห่วงโซ่
อปุทานมปีระสทิธภิาพมากขึน้จากการใช้ระบบ AI, Big Data ประกอบการวเิคราะห์ แม้กระทัง่
เกิดอาชีพใหม่ๆ มากขึ้น และวิถีการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

๔) ก่อให้เกิดการแข่งขันที่อยู่บนพ้ืนฐานของนวัตกรรมสินค้าและบริการ (Innovation 
Economy) โดยในโลกยคุดิจิทลันี ้การแข่งขนัในเชงิราคาจะเป็นเรือ่งของอดีต (เช่น การตดั
ราคาสนิค้าและบรกิารกนัทางออนไลน์) และธรุกจิทีไ่ม่สามารถใช้เทคโนโลยดิีจทิลัเพ่ือปรบัเปล่ียน
กระบวนการทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเดิมของตน หรือสร้างสินค้า
และบริการใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด จะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป 
ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็ต้องเพ่ิมทักษะในการใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้น 
หรือภาคธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการทำางานได้ยืดหยุ่นขึ้นผ่านระบบ Cloud และการ
เชื่อมต่อกันระหว่างคนและอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจก็ควรเตรียมความพร้อม
ในการรับมือที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนด้วย

๑ Frost&Sullivan, Top 50 Emerging Technologies, ๒๐๑๗
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๕) ก่อให้เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) มากขึ้น ซึ่งจากนี้ไปจะเป็น
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับประชาชน เช่น การใช้ชีวิตประจำาวันในบ้าน การเดินทาง 
การดูแลสุขภาพ การใช้พลังงาน ไปถึงระดับอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้า 
ในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การดูแลสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย
ในอนาคต

๖) ก่อให้เกิดข้อมูลทั้งจากผู ้ใช้งานและจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จำานวนมหาศาล 
โลกดิจิทัลจึงเป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูล ซึ่งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่จะเป็นเร่ืองจำาเป็นและเป็นพ้ืนฐานสำาหรับทุกหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำาคัญมากทั้งในเชิงธุรกิจ และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะกลายเป็นประเด็นสำาคัญที่สุด ในยุคของ Big Data

 
๗) ก ่อให ้เกิดความเสี่ยงด ้านความปลอดภัยไซเบอร ์ ตามมาอีกหลายรูปแบบเช ่น 

การก่อกวน สร้างความรำาคาญแก่ผู ้ใช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การยับยั้งข้อมูลและระบบ การสร้างความเสียหายแก่ระบบ การจารกรรมข้อมูล
บนระบบคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลการค้า การเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว) หรือแม้แต่การโจมตี
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความสำาคัญยิ่งยวดท่ีสามารถทำาให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักและได้
รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน โดยที่ภัยไซเบอร์เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่พัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและบ่อยครั้งยังเป็นเรื่อง
ท่ีทำาจากนอกประเทศ ทำาให้การป้องกันหรือติดตามจับกุมการกระทำาผิดเป็นเรื่องที่ยาก
และสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย

๘) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในเร่ืองของโครงสร้างกำาลังคน ทั้งในเชิงลบ 
และเชิงบวก งานหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 
และภาคบริการ จะเริ่มถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ
ทำาได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า (เช่น พนักงานขายต๋ัว การใช้บริการทางการเงิน) 
ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหม ่ที่ต ้องใช ้ความรู ้และทักษะสูง เ กิดขึ้น เช ่น 
นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค นักธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ นอกจากนี้จะมีงานบางประเภท 
ที่อาจต้องเปลี่ยนบทบาทไป เช่น ครู กลายเป็นผู้อำานวยการสอนมากกว่าผู้สอน
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10 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ชีวิตประจำาวันของ
ประชาชน การเปลีย่นกระบวนทศัน์ทางความคดิ รปูแบบการมปีฏสิมัพันธ์ของคนในสงัคม การปฏรูิปกระบวนการทางธรุกิจ 
ซึ่งรวมถึงการผลิตการค้า การบริการ และการบริหารราชการแผ่นดิน อันนำามาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัของประเทศไทยนัน้จะตัง้อยูบ่นคุณลักษณะ
สำาคัญที่เกิดจากความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล อันได้แก่

การปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในยุคดิจิทัล จึงให้ความสำาคัญต่อการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น
กุญแจสำาคัญช่วยนำาพาให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย มีความอยู ่ดี มีสุข มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความเจริญที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๑) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาคมในประเทศและประชาคมโลก
การเชื่อมต ่อดังกล ่าวนำาไปสู ่การแบ ่งป ัน
ทรพัยากร แนวคิดใหม่และผลประโยชน์ร่วมกนั
อย่างไร้พรมแดน โดยที่ประชาชนในประเทศ
สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

๒) การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมดิจิทัล 
เพื่อสร้างคุณค่า (Value Creation) และขีดความ 
สามารถทางการแข่งขันในระดับสากลตลอดจน 
การยกระดับ“คุณภาพชีวิต”ของประชาชน 
ในประเทศ

๓) การสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็น
จำานวนมหาศาล ท้ังท่ีเป็นข้อมูลที่มีการถูก
บันทึกโดยคน เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูล
ลูกค ้า ข ้อมูล Social Media และข ้อมูล 
ท่ีมีการจัดเก็บโดยอุปกรณ ์และไหลผ ่าน 
เครือข่าย (Internet of Things) มาวิเคราะห์
ผ ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อใช ้
ประโยชน ์ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การดำาเนนิงานในการผลติและบริการและสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัลของ
ประเทศรวมถึงการให้บริการประชาชน

๔) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีแพร่กระจายแทรกซมึ
ไปทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการสร้างและนำาพาประเทศไทย
ไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถกลายเป็นผู ้ผลิต 
และสร้างมูลค่า
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เทคโนโลยีดิ จิทัล เป ็นกุญแจ
ส�ำคัญช่วยน�ำพำให้ประเทศไทย

มีระบบเศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

มีความคิดสร้างสรรค์

มีความอยู่ดี

มีสุข
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12 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

บริบทของประเทศไทย 

ในยุคดิจิทัล: ความท้าทายและโอกาส
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บทที่ ๒  
บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล: ความท้าทายและโอกาส 

เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เชื่อมโยงผู้คนและเข้ามามีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน
อย่างมากมาย ท่ีสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ และพลังการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ซึง่จากผลการส�ารวจของ Accenture๒ ในกลุ่มผู้บริหารธรุกจิและไอทีมากกว่า ๓,๑๐๐ คน พบว่าร้อยละ ๓๓ ของเศรษฐกจิ
ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ร้อยละ ๘๖ ของผู้ที่ตอบผลการส�ารวจยังคาดว่าในอีก ๓ ปีข้างหน้า 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมพร้อม
และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาประเทศ

จากอดีตท่ีผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะมุ ่งเน้นให้ความสำาคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตด้านผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นสำาคญั ไม่ได้ให้ความสำาคญัต่อการพฒันาสิง่แวดล้อม คณุภาพชวีติของประชาชนเท่าท่ีควร 
ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาความเหล่ือมลำ้าทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด ทั้งด ้าน
การกระจายรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนปัญหาความยากจนของ
ประชาชนที่เรื้อรังมานาน ในขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงอยู่ที่
ประมาณร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘3 เป็นต้นมา

 
โดยรัฐบาลยุคปัจจุบันได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วผ่านการปฏิรูปในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของ 
การศึกษา ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและระบบราชการ ฯลฯ
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงต่อไป ซ่ึงเป็นโอกาสและความท้าทาย
ในการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับต่อสถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องให้ความสำาคัญและเตรียมรับมือ 
ดังตัวอย่างความท้าทายที่ต้องเผชิญต่อไปนี้ 3

๑ กับดัก ๓ ด้าน ที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

กับดักรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) โดยที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะดังกล่าวอย่างยาวนาน
มาเกือบ ๒๐ ปี การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู ่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเป็นหนึ่ง 
ในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู ่แล้ว 
ในประเทศ และอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล
 
กับดักความเหล่ือมลำ้า (Inequality Trap) โดยที่ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในสังคมนั้นมีหลากหลายมิติ 
ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านโอกาสทางสังคมและการได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถึงบริการของภาครัฐ และยังรวมถึงความเหล่ือมลำ้าทางดิจิทัล (Digital Divide) หรือความ 
แตกต่างและช่องว่างระหว่างผู้ท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ท่ีเข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจ
และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้

กับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้นพัฒนาความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู ่ดีมีสุขและการยกระดับศักยภาพ 
และภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่างๆ มากมาย 

๒ Accenture, #TECHVISION๒๐๑๖, ๒๐๑๖

๓ ธนาคารโลก (ประเทศไทย), ภาพรวมประเทศไทย, ๒๕๖๐ 
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14 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โดยกับดัก ๓ ด้านที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มีความมั่นคง
ในแนวทางที่ยั่งยืนได้ (ปัจจุบันประชากรโลกมีรายได้เฉล่ียต่อหัวปีละ ๑๓,๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คนไทย 
มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละ ๖,๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แสดงว่าคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
เท่านั้น)4 จึงเป็นเหตุผลสำาคัญของการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 โดยใช้
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำาคัญ

๒ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ด้วยนวัตกรรม
 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวไปอยู ่ในกลุ ่มประเทศที่แข่งขัน
ด้วยนวัตกรรมได้ ซึ่งยังคงดำาเนินงานในรูปแบบเดิม และยังคงใช้แรงงานคนดำาเนินงานเป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึงยังอาศัยการนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก มากกว่าการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs 
ซึ่งแม้มีการจ้างงานรวมถึงร้อยละ ๘๐.๔ ของประเทศ แต่มูลค่าการดำาเนินธุรกิจของ SMEs คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๓๗.๓ ของ GDP และผลิตภาพของ SMEs ไทยยังไม่สูงนัก นอกจากนี้ SMEs มีการเข้าถึงและใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับตำ่าเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่

๓ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของโลก
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือเป็นโอกาสสำาคัญของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
โลกแบบหลายศนูย์กลาง กอปรกบัปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัระบบเศรษฐกจิชัน้นำาของโลก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา 
ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์มาก อันเป็นรากฐานมั่นคงของการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่ง คุณภาพฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๔ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
 จากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะมีจำานวนประชากรสูงอายุมากขึ้น 
อย่างไม่เคยมมีาก่อน โดยคาดกันว่าจำานวนผู้มอีายมุากกว่า ๖๕ ปี จะมจีำานวนประมาณร้อยละ ๒๐ ของประชากร
ใน พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๙๓ ตามลำาดับ การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร จะมีนัยต่อผลิตภาพ (Productivity) และการมีส่วนร่วมในภาคแรงงานในอนาคต 
รวมถึงความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้สูงอายุ โดยที่หากไม่มี
การเตรียมความพร้อมที่ดีพอ ผู้สูงอายุเหล่านี้จะเป็นภาระของประเทศในด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

๕ การพัฒนาศักยภาพคนในประเทศ
 ในการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างศักยภาพ
ของทุกคน ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ให้สามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีหรือรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือสูง และการว่างงานของแรงงานทักษะฝีมือตำ่า นอกจากนี้ สำาหรับประชาชน
ทัว่ไปเทคโนโลยดีจิทัิลจะช่วยให้ทุกคนเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร สามารถพฒันาตนเองให้เป็นคนทีฉ่ลาด รูเ้ท่าทนัสือ่ 
เท่าทันโลกด้วย

๔ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ”, กรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย
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๖ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
 ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการพัฒนาประเทศ 
ในทุกมิติโดยคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในทัศนะของนักลงทุนต่างชาติที่จะตัดสินใจลงทุน 
และทำาธุรกิจในประเทศไทย โดยกรณีคอร์รัปชันที่สำาคัญคือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการใช้ 
งบประมาณประจำาปี ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสูงสุด จำาเป็นต้องมีการสร้าง
ความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ 
การทำางานของภาครัฐได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗ การรับมือต่อภัยคุกคามไซเบอร์
 ภัยในรูปแบบใหม ่ๆ รวมถึงภัยคุกคามไซเบอร ์ รูปแบบต ่างๆ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอย่างต่อเนื่องและทำาให้เกิดผลกระทบที่ทวีความรุนแรงตามจำานวนธุรกิจและผู้ใช้งานระบบดิจิทัล  
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยต่างๆเหล่านี้ ไม่ว ่าจะเป็นการเพิ่มขีด 
ความสามารถของบุคลากรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ือป้องกันตนเอง 
และหน่วยงาน ลดความเสีย่งจากการถูกโจมตีหรือภยัคกุคามและลดความเสียหายจากผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

๘ การบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การบริหารจัดการการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติเป ็นสิ่ งจำาเป ็นมากขึ้นในยุคป ัจจุบัน เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำาไปใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทำาให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมและความขัดแย้ง ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้
ประเทศไทยยังต้องรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น คุณภาพนำ้า ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ 
ก๊าซเรือนกระจก จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ไปจนถึงการเตรียมพร้อมกับการเกิดภัยภิบัติ
ตามธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงอันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการผลิตของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร
 

  ตามท่ีได้กล่าวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนาประเทศเข้าสู่ 
ยุคดิจิทัล ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
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๑. มิติด้านเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าด้านรายได้ ให้เกิด
การกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ท่ัวถึง พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในภาค
การเกษตร การผลิต และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน

การปฏิรูปอุตสาหกรรมเข้าสู ่ยุค ๔.๐ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง หาโอกาส 
ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ไม่เน้นแรงงานราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอ แต่หันไป
เน้นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกิดสินค้าหรือบริการท่ีแก้ปัญหาได้ 
แบบก้าวกระโดด

การเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันจากการ 
รวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีจะเป็นท้ังโอกาสและอุปสรรค 
ของประเทศไทยในอนาคต

๒. มิติด้านสังคม
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย ์ ศักยภาพของคนในประเทศ เพื่อให ้ 
ทกุภาคส่วนดำาเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล ทัง้การเกษตร อตุสาหกรรม 
และบริการ โดยคนรุ่นใหม่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก

การปฏิรูปการเมือง เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาเร้ือรังของประเทศ สร้างความ
โปร่งใสให้กับภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีสิทธิมีเสียงในการบริหารประเทศมากขึ้น

การปฏิรูประบบราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 
เพิ่มความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสทางสังคม สร้างความเท่าเทียม 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ จากเดิมที่มี “ช่องว่าง” ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากร
และการให ้บริการต ่อประชาชน ให ้ตอบสนองต ่อความต ้องการของประชาชน 
และชมุชนได้อย่างครอบคลุม ทัว่ถงึและเท่าเทียมในการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึน้
และเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมสูงอายุ ที่จะส่งผลต่อภาระงบประมาณด้านสุขภาพ 
ต่อไปในอนาคต 

๓. มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิรูปการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและความเหล่ือมลำ้าอันเกิดจากการผลักภาระความเส่ือมโทรมของสภาพ
แวดล้อมให้แก่ประชาชน ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่จะช่วยลด 
ความเปราะบางต่อภยัธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ไปจนถึงการส่งเสรมิ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น๕

มติคิวามท้าทายเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นโอกาสสำาคญัของประเทศทีจ่ะนำาเทคโนโลยดิีจิทลัเข้ามาสร้างการเปลีย่นแปลง 
ให้เกดิขึน้ และช่วยเพิม่พลงัขับเคลือ่นประเทศสูค่วามเป็นประเทศไทย ๔.๐ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างเหน็ผลเป็นรปูธรรมได้ต่อไป 

๕ วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารทรัพยากร : ระบบการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, สภาปฏิรูปแห่งชาติ, ๒๕๕๘ 
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มิติควำมท ้ ำทำยคือ โอกำส
ที่จะน�ำ เทคโนโลยีดิจิทัลเป ็น
พลังขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

62TP338_��������������������_ok.indd   17 8/20/2562 BE   2:28 PM
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เป้าหมายของการเปลีย่น
ผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด ์
ในระยะ 5 ปี 
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บทที่ ๓ 
เป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในระยะ ๕ ปี 

 การปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation 
Driven Economy) เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาประเทศจากฐานรากในทุกๆ มิติ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีจะนำาพาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลในด้านความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
ทางสังคม และความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางประชารัฐ โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป ็นแผนแม ่บทของการพัฒนาและประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำาคัญ เพื่อนำาพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ซึ่งหมายถึง 
ยุคสมัยในอีกสองทศวรรษข้างหน้าที่ประเทศไทยสามารถสร ้างสรรค์และใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิ จิทัล 
อย่างเตม็ศกัยภาพในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานนวตักรรม ข้อมลู ทนุมนษุย์และทรพัยากรอืน่ใด เพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดจิทิลัประสทิธภิาพสงู 
   ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 
   และสังคมดิจิทัล

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ได้มีการแปลงวิสัยทัศน์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว ไปสู่กรอบ
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี ที่มุ่งเน้น
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
หรือ “Digital Transformation”อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทัง้ในมติิทางเศรษฐกิจและสงัคมด้วยนวัตกรรมเพือ่สร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ และยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้กำาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๖) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เป็นกรอบนำาความคิดในการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ

SYSTEM OF INTELLIGENCE

EMPOWER YOUR
EMPLOYEES

ENGAGE YOUR
CUSTOMERS

OPTIMIZE YOUR
OPERATIONS

TRANSFORM
YOUR PRODUCT
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พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) การดำาเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำาให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเช่ือมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็น 
การประหยดั ทรพัยากรของชาตแิละเกดิความสะดวกต่อผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ซ่ึงต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ใน 
ภาคพืน้ดนิ พืน้นำา้ ในอากาศ หรอือวกาศและเป้าหมายในการใช้คลืน่ความถีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประโยชน์ของประชาชน 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสำาหรับประยุกต ์
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน 
เพื่อให้การทำางานระหว่างระบบสามารถทำางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย 
อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมตลอดทั้งทำาให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ  
และมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลใการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์และมหีลกัประกนัการเข้าถงึ และใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทยีม
ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำาลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู ้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อ 
และสารสนเทศอ่ืน ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ลดความเหลือ่มลำา้ในการเข้าถงึบรกิารทีจ่ำาเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
(๗) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม 
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู ้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
ซึ่งเอื้อต่อการนำาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
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22 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

๑. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพิ่ม รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจาย
รายได้และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

๑) ธุรกิจ SMEs ปรับเปลี่ยนเป็น Digital SMEs ๕๐๐,๐๐๐ ราย

๒) อัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ จากการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้
ประโยชน์ในทุกภาคส่วน

๓) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘.๒

๔) เพิ่มการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิ่มในประเทศอย่างน้อย ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  

๒. สร้างสังคมคุณภาพ

เพิ่ม คุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพและโอกาสในการเข้าถึงความรู ้
ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน 
โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบ 
ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพื้นที่

๑) อัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ จากการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน

๒) อันดับการพัฒนาด้านไอซีทีของประเทศในดัชนี ICT Development Index 
(IDI) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ได้แก่ ด้านการ 
เข้าถึง (Access Index) การใช้งาน (Use Index) และทักษะผู้ใช้ (Skills Index)

๓) เมืองอัจฉริยะ ๗๗ เมือง 

๓. พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประหยัด การใช้กระดาษในทุกขั้นตอน 
การทำางาน ลดเวลาในการติดต่อ/รับบริการ
ภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้น
ธุรกิจ สำาหรับประชาชนและภาคธุรกิจ

ผลคะแนนการจดัอันดบั E-Government Development Index เพิม่ขึน้ร้อยละ ๒๕
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง

ขยาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบท
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างกับ
ประชาชนในเมือง

๑) อันดับการพัฒนาด้าน Technological Infrastructure  
ของ World Competitiveness Scoreboard อยู่ใน ๓๕ อันดับแรก

๒) โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ที่ครอบคลุม ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้านทั่วประเทศ 
(๑๐๐%)

๓) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค

๕. สร้างความเชื่อมั่น

ขจัด ภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต ์
หน่วยงานภาครัฐ เนื้อหาไม่เหมาะสม 
ทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกง 
รูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในการทำา
ธุรกรรมออนไลน์

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ตำ่ากว่าอันดับ ๑๐ ของโลก 

๖. พัฒนากำาลังคนดิจิทัล

พัฒนา ทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการสร้างธุรกิจ 
รูปแบบใหม่และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจน
สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

๑) ประชาชนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
และสร้างสรรค์

๒) สร้างกำาลังคนดิจิทัล ๕๐๐,๐๐๐ คน
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24 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประเด็นขับเคลือ่นหลัก
เพือ่การเปลีย่นผ่านราย
ยุทธศาสตร์
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บทที่ ๔ 
ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่ยนผ่านรายยุทธศาสตร ์

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
หรือ “Digital Transformation” ในบริบทของไทยจะหมายถึงการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับและประยุกต์ใช้กับทุกส่วน
ของระบบเศรษฐกิจและสังคม ท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับฐานราก กระบวนการทำางาน จนถึงกระบวนการ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่ง “คน” คือ กลไกขับเคลื่อนที่สำาคัญ เพื่อการปรับเปลี่ยนประเทศไทย
ให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่มีรายได้สูง หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน ๖ มิติ ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร ์
ของนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว ด้วย ๑๕ ประเด็นการขับเคลื่อนที่สำาคัญดังภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม: ประเด็นขับเคลื่อน
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26 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประเด็นขับเคลื่อนและตัวอย่างโครงการส�าคัญ เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย
 
	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา	อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขับเคล่ือนผ่านโครงการ
ส�าคัญ	ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	และเพื่อให้การด�าเนินงาน 
มีความชัดเจน	ลดความซ�้าซ้อน	โดยได้ก�าหนดนิยามของค�าส�าคัญเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน	ดังต่อไปนี้

o	 หน่วยงานขับเคล่ือนหลัก	 หมายถึง หน่วยงาน 
ทีบ่รหิารจดัการภาพรวมและรับผดิชอบด�าเนนิงาน
โครงการเป็นหลัก

 

o	 หน่วยงานขับเคลื่อนรอง	หมายถึง	หน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนนุ	 ส่งเสรมิหน่วยงานหลกัและประสาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อน
แผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

o	 ตัวอย่างโครงการส�าคญั	หมายถงึ	ตวัอย่างโครงการ 
ท่ีส ่งผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศเพื่อวางรากฐานส�าหรับการพัฒนาดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมและ/หรอืโครงการทีต้่องการ 
การบูรณาการการท�างานระหว ่างหน่วยงาน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในระดับประเทศ	ลดความซ�้าซ้อน 
ลดต้นทุน	มีประสิทธิภาพประสิทธิผล	เป็นรูปธรรม 
ตัวอย ่างโครงการที่ เสนอในแผนปฏิบัติการ 
ฉบับนี้ เป ็นกรอบแนวทาง เบื้ อ งต ้นส� าหรับ 
หน่วยงานในการจัดท�าแผนงาน/โครงการรองรับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถพิจารณาจัดท�า
แผนงาน/โครงการอื่นๆ	เพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้

 

	 โดยประเด็นการขับเคลื่อนและตัวอย่างโครงการส�าคัญ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ๕ ประเด็นขับเคลื่อน

๑.๑ การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	มีบทบาทส�าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	เนื่องจาก
ท�าให้เกิดการจ้างงานจ�านวนมาก	กล่าวคือ	จ�านวน	SMEs	ปี	๒๕๕๘	มีจ�านวนทั้งส้ิน	๒,๗๖๕,๙๘๖	ราย	มีการจ้างงาน 
ทั้งสิ้น	๑๐,๗๔๙,๗๓๕	คน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๘๐.๔๔	ของการจ้างงานรวมทั้งหมด๖	การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ	SMEs	เป็นโจทย์ส�าคัญที่ภาครัฐไทยต้องเร่ง
ด�าเนินการ	เพราะ	SMEs	ไทย	ยังคงพึ่งพาการค้าขายภายในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่	และมีผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีหมื่นรายเท่านั้นที่มีศักยภาพ
ส�าหรับการท�าตลาดต่างประเทศ

 การเปลี่ยนผ่าน SMEs ไทยบนพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล

(Digital SMEs) เป็นการช่วยให้ SMEs สามารถปรับเปล่ียนการทำาธุรกิจ

แบบเดิมไปสู่การทำาธุรกิจดิจิทัลท่ีอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

การสร้างความเข้มแข็งในประเทศและเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ

กับตลาดต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน 

ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการทางธุรกิจ 

บนพ้ืนฐานของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการดำาเนินงานของ

ธุรกิจ SMEs ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ICT) ให้ SMEs สามารถใช้นวัตกรรม

และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพ
๖ รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๙, สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

จากการสำารวจการมีการใช้ไอซีทีในสถานประกอบการ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจ 

SMEs (ขนาดการจ้างงาน ๑-๑๐ คน) มีการใช้คอมพิวเตอร์

เพียงร้อยละ ๒๕.๐ และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 

ร้อยละ ๒๒.๔ ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ ๙๙.๖ (ขนาดการจ้าง

งาน > ๒๐๐ คน) และร้อยละ ๙๗.๔ (ขนาดการจ้างงาน 

๕๑ – ๒๐๐ คน) ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาการขาย

สินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ธุรกิจ SMEs 

มีการขายสินค้าออนไลน์เพียงร้อยละ ๒.๖ จึงมีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ธุรกิจ 

SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร หรือ ICT มาใช้ในธุรกิจได้ เน่ืองจากขาดความรู้ 

ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ประโยชน์
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และลดต้นทุนการด�าเนินงาน ท่ีน�าไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ทางการค้าให้กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบ ด้วยการสร้างระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business  
Ecosystem) ที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาค

 

 แนวทางการขับเคลื่อน

๑. พัฒนา SMEs ในด้านการค้าดิจิทัล (ทั้งการค้าขาย และการตลาด) ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล และสังคมออนไลน์ ทั้งตลาดในประเทศและขยายไป 
สู่ตลาดโลก

๒. ปรับเปล่ียน SMEs สู ่การใช ้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
กระบวนการทางธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ ทั้งตลาดในประเทศ
และขยายไปสู่ตลาดโลก

๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการค้าออนไลน์สำาหรับ SMEs เช่น Digital Payment/ 
Micro Payment, Data Pool, e-Trade, e-Invoice, Cybersecurity

๔. กระตุ้น SMEs ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยกลไก เช่น การสร้างความตระหนัก 
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การให้ทุนสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งทุน
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28 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการไทย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital SMEs)

– ผลักดัน สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs 
ทั้งภาคการค้า ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการบริการ ปรับแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจ SMEs สู่การทำาธุรกิจดิจิทัล  
(Digital Business Transformation) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำางาน สร้างสินค้าบริการใหม่ 
และ/หรือทำาการตลาดทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

– กระตุ้นประชาชนใช้ระบบ Digital Payment  
(เป็นการสร้าง Demand)

– ผู้ประกอบไทยสามารถ 
ใช้ดิจิทัลในการดำาเนินธุรกิจ  
๕๐๐,๐๐๐ ราย

– SMEs ไทยสามารถทำาตลาด 
ต่างประเทศผ่านระบบดิจิทัลได้ 

– ประชาชนทั่วประเทศ 
ใช้ระบบ Digital Payment  
(พร้อมเพย์และอื่นๆ) 

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

นร.(สสว.) 
พณ. อก. ดศ.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

กษ. กค. กต.

โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการค้าและธุรกรรม
ออนไลน์ 

(Digital Commerce)

ดำาเนินการสนับสนุนให้ SMEs ปรับเปล่ียนวิธี 
การทำาธุรกิจ โดยการเพิ่มช่องทางการค้า 
ด้วย e-Commerce และปรับปรุงระบบงานภายใน
ด้วยการนำาระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ นำาระบบ  
e-Invoice เพื่อลดต้นทุน และการใช้ระบบ  
e-Supply Chain เพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกัน

ธุรกิจ SMEs สามารถทำา 
e-Business ตั้งแต่พื้นฐาน 
ไปจนถึงสร้างห่วงโซ่อุปทาน 
ที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลย ี
หรือ e-Supply Chain 
จำานวน ๒๐,๐๐๐ ราย

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

ดศ. พณ. 

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

กค. กษ. อก.

 
 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน

โครงการระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital SMEs) นร.(สสว.) พณ. อก. ดศ.

๒. โครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้ค้าขายออนไลน์ (Digital Commerce) ดศ. พณ. 

๓. โครงการ e-Trade Facilitation ดศ.

๔. โครงการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกำากับภาษี Electronic (e-Invoice) ดศ.
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ผลผลิต
๑)  ผู ้ประกอบการ SMEs (Digital SMEs) ปรับแนวทางการดำาเนินธุรกิจ SMEs สู ่การทำาธุรกิจดิจิทัล 

๑๕,๐๐๐ ราย
๒)  ธุรกิจ SMEs ค้าขายออนไลน์ได้ ๕๐,๐๐๐ ราย

 ๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manufacturing)
 สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry 4.0)
 ด ้วยภาวะการแข ่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจึงเป ็น
เรื่องสำาคัญที่อุตสาหกรรมไทยต้องรักษาความสามารถ
ทางการผลิตให้อยู่ต่อไปได้ ทั้งในเรื่องของปัจจัยการผลิต 
แรงงาน และประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร ตลอดจน
กระบวนการทำางาน ซึ่งอุตสาหกรรมไทยเป็นอุตสาหกรรม
ที่ ใช ้แรงงานเข ้มข ้นจึงอยู ่ภายใต ้สภาวะที่ต ้องตื่นตัว 
เพราะมีปัจจัยหลายๆ ด้านท่ีควรระมัดระวัง เช่น การสูญเสีย
ความสามารถทางการผลิตอันเนื่องมาจากการขาดแคลน
แรงงาน การปรับขึ้นของค่าแรงขั้นตำ่าให ้เข ้ากับภาวะ
เศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้อง
มีการปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สอดรับ 
กับสถานการณ์

 การแข่งขันท่ีต้องเผชิญ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น SMEs และยังเน้นการรับเหมาช่วงผลิตจากบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ที่อยู่ในสายการผลิต 
ไม่เน้นการยกระดับการผลิตและพัฒนาสินค้าเป็นของตนเอง ทำาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตยังคงม ี
รูปแบบเดิมๆ ท่ีไม่มีความทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้น้อย และบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ ์
ด้านการบรหิารจดัการ การพฒันาของอตุสาหกรรมอยูท่ี่ระดบัอุตสาหกรรม ๒.๐ ถึง ๓.๐ ทีก่ารผลติยงัไม่มกีารเช่ือมต่อข้อมูล
ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรหรือเครื่องจักรกับผู้ควบคุม ทำาให้ไม่เพียงไม่สามารถจัดการและควบคุมการผลิตได้แต่ยัง
มีต้นทุนการผลิตสูงเกินจำาเป็นเพราะการหยุดชะงักของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะการที่ข้อมูลของแต่ละส่วนไม่มี
การเชื่อมต่อกัน ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถจัดการหรือดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manufacturing) จึงเป็นแนวทางหนึง่ 
ในการช่วยยกระดบั SMEs ให้พฒันาอยูใ่นระดบัอตุสาหกรรม ๔.๐ ได้ ซึง่จะช่วยสร้างการเปลีย่นแปลงให้กบัผูป้ระกอบการได ้
ใน ๒ ด้าน 

  ๑)  ด้านประสิทธิภาพการผลิตท่ีพัฒนาสูงข้ึน คือผลิตสินค้าท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นย�ามากข้ึน (ท้ังในเชิงรูปแบบ 
และจ�านวน) โดยท่ีเคร่ืองจักรในสายการผลิตสามารถส่ือสารกับผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจัดการและควบคุมได้แบบ  Real-Time   ผ่านระบบ
เครือข่าย  ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนลดลงอย่างชัดเจน  รวมถึงแรงงานสามารถท�างานได้ง่ายขึ้น 
อันเนื่องจากมีการพัฒนาทักษะ  ความสามารถ  ความรู้  ความเข้าใจที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการท�างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 ๒) การลดความสูญเปล่าด้านทรัพยากร อาทิ การลดระยะเวลาการนำาเสนอสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดเรียกว่า  
Time To Market ที่ลดลงได้ประมาณร้อยละ ๓๐ ลดต้นทุนการผลิตลดลงไปได้ถึงร้อยละ ๑๓ (โดยเฉลี่ย) ในขณะที่ต้นทุน
เฉพาะด้านวัสดุ อุปกรณ์ลดลงได้ร้อยละ ๔๐ เป็นต้น ตลอดจนยังช่วยเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับ
กระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง (Mass Customization) ตอบสนองความต้องการเฉพาะรายบุคคล สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในระดับโลก (Global Supply Chain)  

ภาคอุตสาหกรรมมีความจำา เป็นอย่างมากที่ จะ
ต้องปรับตัวเองด้วยอัตราเร่งให้สอดคล้องทันต่อนโยบาย 
Thailand 4.0 และการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
การผลิตแบบ Digital Manufacturing เป็นการรวมกันของ
อตุสาหกรรมการผลิต กบัโลกดิจทิลัผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์นต็
และเป็นการรวมตัวกันของภาคธุรกิจกับภาคการผลิตเพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ประกอบการ 
SMEs สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กับการผลิตสินค้าที่ม ี
ความหลากหลายสามารถสร้ าง ผู้ประกอบการรายใหม่  
ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากระบบการผลิตสามารถส่งข้อมูลการซ่อม
บำารุงเครื่องจักรกลับไปที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและผู้ประกอบการสามารถหาช่องทางทางการ
ตลาดที่กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ค้าและการผลิตสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีกลุ่ม
ลูกค้ามากขึ้น
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30 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 แนวทางการขับเคลื่อน
 มุ่งเน้นปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ยุค ๔.๐ จากปัจจุบันที่ภาคอุตสาหรรมไทยยังคงใช้
เทคโนโลยขีัน้ตำา่ในการผลติ เชือ่มโยงข้อมลูในการบริหารจัดการน้อย ขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนสูง เข้าสูก่ารผลติ 
แบบ Industry 4.0 หรอืการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยดิีจทิลั เช่น IoT, Big Data และ 3D Printing เพือ่การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
เที่ยงตรงแม่นยำา สื่อสารระหว่างเครื่องจักรและผู้ทำางานและควบคุมได้แบบ Real-Time ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์
ข้อมูลในการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในระดับโลก (Global Supply Chain)

๑. สร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู  ้
ที่จำาเป ็นในการประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
แก่ผู ้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs

 
๒. ส ่งเสริมสนับสนุนด ้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข ้อง

เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบ การพัฒนา 
IoT Platform การให้คำาปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ
เทคโนโลยีและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมไทยให ้ เป ็นเครือข ่าย 
ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมระดับโลก 
(Global Value Chain)

๔. ก ร ะ ตุ ้ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ทุ ก ข น า ด ใ น ภ า ค 
อุตสาหกรรมให้เร่ิมปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยกลไก เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
การให้ทุนสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งทุน

๕. เ พ่ิมจำานวนและคุณภาพของกำาลังคนในภาค
อตุสาหกรรมให้มทีกัษะด้านดจิทัิลสงูขึน้ เพือ่รองรบั
ความก้าวหน้าเทคโนโลยี โดยใช้แนวทางประชารัฐ 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา)

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการยกระดับการผลิต
ไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐  
ด้วยแพลตฟอร์มการผลิต
แบบดิจิทัล  
(Digital Manufacturing 
Platform)

ขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัล 
ในประเทศไทยโดยร่วมมือกับบริษัทชั้นน�าระดับโลก
ยกระดับ SMEs ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการออกแบบและการผลิตเชิงวิศวกรรม  
(Digital Engineering) ไปสู่การมีความสามารถ 
ในด้านการออกแบบที่เรียกว่า Original Design  
Manufacturing (ODM) จนถึงการมีตราสินค้า 
เป็นของตนเอง หรือเรียกว่า Original Brand  
Manufacturing (OBM) รองรับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สร้างมูลค่าตามแนวทาง 
ของรัฐบาล

– SMEs ไทยสามารถ 
ทำาตลาดต่างประเทศ 
ผ่านระบบดิจิทัลได้ 

– เกิดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิต 
แบบดิจิทัลในประเทศไทย

หน่วยงาน 
ขบัเคล่ือนหลัก
อก. ดศ. อว.
หน่วยงาน 

ขับเคล่ือนรอง
รง. พณ. BOI
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โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการการพัฒนาโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory)

– พัฒนาโรงงานทั่วไปให้มีเครื่องจักรในสาย 
การผลิตที่สามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อการจัดการและควบคุมได้แบบ Real-time   
ผ่านระบบเครือข่าย ส่งผลให้การผลิต 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนตำ่าลงอย่างชัดเจน 

– ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ได้ดำาเนินงานกับผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในกระบวนการผลิต 

– จูงใจนักลงทุนต่างประเทศ ด้วยการให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมเต็มที่เพื่อลงทุนเพิ่ม 
ในประเทศไทย

– จูงใจ SMEs ไทยขนาดกลางและเล็ก 
ลงทุนเพิ่ม ด้วยมาตรการกระตุ้นต่างๆ  
เช่น สร้างความตระหนัก ให้คำาปรึกษา 
ด้านเทคโนโลยี สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน 
หรืออุดหนุนเงินทุน ไปจนถึงการช่วยจับคู่ธุรกิจ
กับผู้พัฒนาระบบ

– สนบัสนนุให้เกดิการพฒันา Platform การผลิต
ด้วยเทคโนโลยีดจิทิลัสัญชาตไิทยในราคาทีเ่ป็นกลาง 
เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยเปลีย่นระบบการผลติ
ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

– โรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 
S-Curve, New S-Curve 
ปรับตัวเข้าสู่ยุค ๔.๐ ทั้งด้าน
เทคโนโลยี การเชื่อมโยง 
สู่ตลาดโลก 

– มีการลงทุนด้านดิจิทัล 
เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการ
ดำาเนินธุรกิจ

– มูลค่าการนำาเข้าเครื่องจักร
อุปกรณ์หรือเทคโนโลย ี
จากต่างประเทศลดลง

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

อก. ดศ. อว.

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนรอง

รง. พณ. กค. 
BOI

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการผลิต ดศ. BOI พณ.

๒. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีออกแบบและสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนา  

Digital Manufacturing Platform

อก. ดศ. อว.

๓. โครงการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ห่วงโซ่การผลิตด้านดิจิทัล ดศ. อว.

๔. โครงการพัฒนา IoT Platform สำาหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อก. ดศ.

 ผลผลิต  
๑) โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย
๒) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมการผลิตด้านดิจิทัล ในห่วงโซ่มูลค่า 
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32 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 ๑.๓ การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Mega Trend) ที่ธนาคารโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าใน ๒๐ ปีข้างหน้า 

ทุกประเทศจะมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ ๕๐ จากจำานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะที่จำานวน
ผู้สูงอายุมีมากขึ้น แต่วัยแรงงานลดลง ตลอดจนยังมีปัญหาการขาดแคลนนำ้าเพื่อการเกษตร และการลดลงของพื้นที ่
เพาะปลูก เนื่องจากการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน ความต้องการปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็น
วัตถุดิบทางอาหารย่อมมีสูงขึ้นตามไปด้วย แต่แรงงานภาคการเกษตรและผลิตภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
มข้ีอจำากดั ขณะเดยีวกนัในประเทศไทยกพ็บว่า โครงสร้างเศรษฐกจิเปลีย่นผ่านจากภาคเกษตรไปสูภ่าคอตุสาหกรรมและบรกิาร
มากข้ึน โดยสัดส่วนภาคเกษตรลดลงจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๙.๑ ในปี ๒๕๕๘ และมีการขยายตัว
ทาง GDP ท่ีตำ่ากว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีควรจะเป็นเพียงแค่ ร้อยละ ๑.๒๗ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ความท้าทายของภาคการเกษตรไทยที่ต้องเร่งปรับตัว

การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture) จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตของภาคการเกษตรไทย ด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดข้อจำากัดในการดำาเนินงาน 
จากการนำาระบบอัตโนมัติไปช่วยเพิ่มผลผลิตของภาคเกษตร การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยในการบริหารจัดการ 
ในเรื่องการตลาด เรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การวางแผนและการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคตให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก การเล้ียงปศุสัตว์ และการทำาประมง ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผลผลิตสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ จนนำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของบุคลากรของภาคการเกษตรที่เพียงพอจะเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการได้มากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีรายได้ที่ม่ันคง หลุดพ้นจาก “กับดักความยากจน” โดยผันตัวเอง
จากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรยุคใหม่ (Digital Agriculture) ได้ในที่สุด

 แนวทางการขับเคลื่อน
มุ่งเน้นการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการขับเคล่ือนสู่เกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จากการผลิตแบบเดิม

ในภาคเกษตรที่มีข้อจำากัดมากมาย เช่น การขาดแคลนแรงงาน พ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลง สภาพอากาศเปล่ียน ส่งผลให้
เกิดภาวะการผลิตที่ “ทำามากได้น้อย” ไปสู่การเกษตรยุคใหม่ที่ “ทำาน้อยได้มาก” ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (เช่น ระบบอัตโนมัติ ระบบ IoT ระบบ Data Analytics) ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการผลิตไปสู่
การเพิ่มมูลค่าในการขายสินค้า และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

๑. กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลในผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

๒. เปลี่ยนเกษตรกรดั้งเดิมสู ่การเป็นผู ้ประกอบการดิจิทัลทางการเกษตร ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน การค้าขายออนไลน์ การทำาการตลาด ไปจนถึงกระบวนการนำาส่ง
สินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค

๓. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทางการเกษตรให้ครบถ้วน น่าสนใจ เข้าใจง่าย 
และประชาสมัพันธ์เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงข่าวสาร องค์ความรู้ สามารถนำาไปพัฒนาอาชพีได้

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร 
เพื่อยกระดับภาคการเกษตรดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคใหม่ 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การให้ทุนสนับสนุน จัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยตำ่า 

๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
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 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการพัฒนา  
New Generation  
Smart Farmers  
ทั่วประเทศ

พัฒนา (training, coaching) เกษตรกรรุ่นใหม่  
และเกษตรกรดั้งเดิม (เพาะปลูก ประมง ปศุสัตว์) 
ให้กลายเป็น Smart Farmers ที่ทำาการเกษตร 
บนฐานของข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 

เกษตรกรสามารถนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม 
ผลิตภาพ และมูลค่าทางการเกษตร

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

กษ. ดศ. อว.

 

โครงการการพัฒนาแปลง
เกษตรอัจริยะด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Farming)

พัฒนาแปลงเกษตรอัจริยะสำาหรับเกษตร 
มูลค่าสูงและเกษตรแปลงใหญ่ ที่ใช้ประโยชน ์
จากข้อมูลและ/หรือเทคโนโลยีเช่น IoT  
และ Automation ตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการ  
การขาย ทำาการตลาด สินค้าเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่า โดยมีกลไกส่งเสริม เช่น การให้ความรู้  
การให้คำาปรึกษา การช่วยหาแหล่งทุน การอุดหนุน
ทางการเงินและการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี 

มีแปลงเกษตรอัจฉริยะ  
(Smart Farms) ทั่วประเทศ 
๑๐,๐๐๐ แห่ง 

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

กษ. ดศ. อว.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

กค. BOI

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการพัฒนาการเกษตรแม่นยำาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กษ. ดศ. อว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย

๒. โครงการเพิ่มทักษะ และศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การทำาการเกษตรสมัยใหม่ กษ. ดศ. อว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย

๓. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงด้าน Logistic ทางการเกษตรตลอด supply chain อว. กษ. ดศ.

๔. โครงการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตร ดศ. กษ. อว.

 ผลผลิต
๑) ระบบการวิเคราะห์ทางการเกษตรแม่นยำาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกษตรกรสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในแปลง

เกษตรได้ ไม่ตำ่ากว่า ๕๐๐ แปลง
๒) สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร 

ได้ ๓๐,๐๐๐ ราย
๓) แพลตฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะสำาหรับวิเคราะห์พืชมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ ๒ ชนิด เพื่อการเพาะปลูกที่แม่นยำา
๔) ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/วิสาหกิจเริ่มต้น มีการนำาหรือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาพื้นที่การเกษตร 

จำานวน ๒,๐๐๐ ราย  
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34 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 
 ๑.๔ การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
 ธุรกิจการค้าบริการมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ยิ่งเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้น ภาคบริการจะยิ่ง
ทวีความสำาคัญมากขึ้นไปเป็นลำาดับ ประเทศไทยมีสัดส่วนของภาคบริการอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ มาโดยตลอด โดยภาคบริการ 
เป ็นตัวแปรสำาคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยมาอย่างช ้านาน โดยในปี ๒๕๕๙ มูลค่าการค้าบริการโลกขยายตัว
ร้อยละ ๒.๕ แต่การส่งออกภาคบริการของไทยขยายตัวถึงร้อยละ ๑๐.๔ ชี้ให้เห็นว่าภาคบริการของไทยเติบโต
มากกว่าโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการของไทยส่วนใหญ่ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีแต่ใช้แรงงานทักษะตำ่าในการ 
ให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจท่องเท่ียว นอกจากนี้การส่งออกบริการของไทย
ยังคงกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจท่องเท่ียว ซึ่งอาจไม่เกิดความยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น นโยบาย Thailand 4.0 จึงมุ่งเปลี่ยนผ่าน
จากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) สู่การสร้างมูลค่าสูง (High Value Services) ในภาคบริการ เพื่อร่วม
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต

 แนวทางการขับเคลื่อน
มุ ่งยกระดับธุรกิจบริการแบบเดิม (Traditional Services) สู ่บริการมูลค่าสูง (High Value Services) 

โดยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ 
และส่ือสร้างสรรค์และแอนิเมชัน รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคบริการ และพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้สูง 
และตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ธุรกิจบริการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

๑. เร่งสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการธุรกิจบริการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างการเข้าถึง  
ใช้งานง่าย และปลอดภัย ในการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ

๒. ผลักดันให้เกิดธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ โดยนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้
ในการพัฒนาธุรกิจ

๓. สนับสนุนการพฒันานวตักรรมบริการเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ อาท ิ การบรหิาร
จัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ Logistic การคมนาคม เป็นต้น

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลังบ้านในธุรกิจ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่จะช่วยลดต้นทุน
การบริหารจัดการ 

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

Tourism Intelligence 
Center

บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก 
ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

มีการบูรณาการข้อมูล 
การท่องเที่ยวทีค่รอบคลมุ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ของประเทศ

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

กก. 

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นรอง

ดศ. อก. BOI 
พณ.
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โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการการพัฒนาระบบ
บริการเพื่อตรวจสอบ

ย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร 

(Digital Food Chain)

พัฒนาระบบติดตามที่มาของสินค้าตลอดห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภค 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้มีการรวบรวมข้อมูล 
การผลิตของตัวสินค้า เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการเรยีกตรวจสอบข้อมูลย้อนกลบัไปเพือ่ติดตาม
ทีม่าของสนิค้าได้อย่างรวดเรว็ ตัง้แต่วัตถดิุบ การผลิต 
กระบวนการแปรรูป การขนส่ง จนถึงการกระจาย
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภค 

- ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ช่วยธุรกิจ
ลดต้นทุนในการดำาเนินงาน 

- เกิดธุรกิจบริการใหม ่
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั
ดศ. อก. กษ.

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นรอง
สสว. พณ. 

อว.

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบ
การยกระดับคุณภาพธุรกิจ
บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน ดอกเบี้ยตำ่า  
และการให้คำาปรึกษา ในการยกระดับบริการ
ของภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตาม Sector 
สำาคัญของประเทศ

ธุรกิจบริการสามารถประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการได้
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

ดศ.

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นรอง

สสว. พณ. 
อว.

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการดิจิทัลในธุรกิจบริการ ดศ. อก. กก. สธ. อว.

๒. โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ดศ. อก. นร.(สสว.) 

๓. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ อว. ดศ. นร.

 
 ผลผลิต

๑) สร้างผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services Entrepreneur) ๒๐๐ ราย
๒) ต้นแบบระบบบริการ Digital Service ในอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว ที่ธุรกิจสามารถประยุกต ์

ใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ต้นแบบ
๓) เกิดธุรกิจบริการดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย
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36 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 ๑.๕ การส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัและดจิทิลัคอนเทนต์ 
 (Digital Technology and Content Industries)
 กลุม่อตุสาหกรรมดจิทิลัและดจิทิลัคอนเทนต์ (Digital Technology and Content Industries) เป็นอตุสาหกรรม 
ทีอ่ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ทีร่ฐับาลให้การสนบัสนนุ๘ เนือ่งจากเป็นอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพต่อการ 
เติบโตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรม 
ทีช่่วยสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมอืน่ๆ มคีวามเข้มแข็ง ท่ีสอดรับ
กับโมเดลประเทศไทย ๔.๐๙ ท่ีมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากเดิมท่ีขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) 
ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัล
คอนเทนต์ (Digital Technology and Content Industries) จึงเป็นแนวทางสำาคัญหนึ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันของประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดได้ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
สูอ่ตุสาหกรรมแห่งอนาคตซึง่เป็นฐานการผลติของอตุสาหกรรมการผลติและการบรกิารในระบบเศรษฐกจิ รองรบัภาคธรุกจิ 
ทีต้่องใช้เทคโนโลยขีัน้สงูในอนาคต

 แนวทางการขับเคลื่อน
มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย โดยเปลี่ยน

จากอุตสาหกรรมดิจิทัลเดิมของไทยที่แม้จะเติบโตทุกปี แต่ยังไม่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากนัก 
เมื่อเทียบกับประเทศที่เข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับก้าวหน้า อีกทั้งยังขาดแคลนกำาลังคนดิจิทัลที่มีทักษะสูง 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์ท่ีเน้นการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดจิทัิลมากขึน้บนฐานทีป่ระเทศไทยมคีวามเข้มแขง็หรอืต้องการพฒันาด่วน มกีารพฒันาผลติภณัฑ์/บรกิารทีส่ร้างมูลค่าเพิม่
สูงมากขึ้น และมีกำาลังคนดิจิทัลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเน้นสาขาสำาคัญ 
เร่งด่วน เช่น Smart Devices, Software & Software Services, Cloud Computing, Digital Service Platforms, 
Cybersecurity, Digital Content, Data Center และ Internet Connectivity เป็นต้น

๑. เร่งสร้างความต้องการในตลาด (Demand-Driven) ที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ S-Curve/ New S-Curve 
ของประเทศ เช่น เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต บริการสุขภาพ บริการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
ให้ตลาดธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยเติบโต

๒. เร่งสร้างระบบนิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startups) เพ่ือให้ธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีศักยภาพเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล

 
๓. ส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากนักลงทุน 

ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกลไกการสร้างเครอืข่ายนกัลงทุนระดบัโลกและภมูภิาค การให้สทิธปิระโยชน์
ทางภาษี และสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ

๔. ส่งเสรมิการส่งออกสนิค้าและบรกิารของธรุกิจด้านเทคโนโลยดีจิทัิลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลไกการส่งเสริม
ต่างๆ เช่น อำานวยความสะดวก ให้คำาปรึกษา หาตลาด จับคู่ธุรกิจ จัดกิจกรรม และทำา Roadshow ฯลฯ

๘ มติ ครม.วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง เห็นชอบในหลักการข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มี 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มน้ีมีความสามารถ 
ในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
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๕. วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา พร้อมทั้ง
สร้างแรงจูงใจให้เอกชนเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

๖. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต เช่น การจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก และการเร่งพัฒนากำาลงัคนดิจทิัลในประเทศ และการให้
สิทธิพิเศษในการเข้าประเทศมาทำางานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีไอโอที (IoT 
Institute)

จดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยไีอโอท ีทีมุ่ง่เน้นการพฒันา
นวตักรรมเทคโนโลย ีIoT, Big Data Analytics 
และ Robotics เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมเข้าสูย่คุ ๔.๐ โดยสถาบนันีจ้ะทำาหน้าที่
พฒันานวตักรรมทีจ่ำาเป็น ให้บรกิารโครงสร้าง 
พืน้ฐานและเครือ่งมอืสำาหรบัสร้างสรรค์นวตักรรม 
IoT ส่งเสรมิและถ่ายทอดความรูท้างเทคโนโลยี
แก่ Digital Technology Startups สร้างความ
ตระหนกั ความรู ้ความเข้าใจในการนำาเทคโนโลยี 
IoT ไปประยกุต์ใช้ใน Real Sector ให้คำาปรกึษา
และจบัคูธ่รุกจิระหว่างภาคธรุกจิและ Digital 
Technology SMEs/Startups ในการพฒันา
ระบบ IoT เพือ่ตอบโจทย์ธรุกจิ โดยมอีตุสาหกรรม
เป้าหมายใน ๓ ปีแรกคอื อตุสาหกรรมการผลติ 
อตุสาหกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมบรกิาร
ด้านสขุภาพ (สงัคมสงูอาย)ุ

– จัดตั้งสถาบัน IoT

– เครือข่ายผู้ให้บริการ IoT  
– เครือข่าย ที่ประกอบด้วย
ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและเล็ก กลุ่ม Startups

– ให้ความรู้ และคำาปรึกษา
ทางเทคนคิและโมเดลธรุกิจ
แก่ผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมการผลิต 
(โรงงานอุตสาหกรรม)  
ภาคการเกษตร และภาค
บริการ ปีละ ๑,๐๐๐ ราย

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

ดศ. อก.

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นรอง

กษ. สธ. 

R&D Digital Technology วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับ 
ความก้าวหน้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

– ต้นแบบนวตักรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการเกษตร  
การผลิตการบริการ 

– จำานวนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด 

– มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้น
จากงานวิจัย พัฒนา  
และนวัตกรรม 

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

อว. ศธ. 

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นรอง
ดศ. อก. BOI 

พณ.

พัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล 

(Digital Entrepreneur) 

จัดหากลไก มาตรการ และแหล่งทุน สนับสนุน
การสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

มีธุรกิจเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ราย ประกอบด้วย 
คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้าน 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่ตลาด
ต้องการ ไม่ตำา่กว่า ๑,๕๐๐ ราย

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

ดศ. อว.

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นรอง
นร. (สสว.) 
อก. พณ. 

กค.
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38 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
คอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก

จัดหากลไก และมาตรการสนับสนุน ให้เป็นเคร่ืองมือ
ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ด้วยการพัฒนาระบบ พัฒนาคน พัฒนาฐานข้อมูล 
และพัฒนาการตลาด 

– สัดส่วนมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจจากการเพิ่มมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทัลบันเทิงไทย 
และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

– ผลักดันให้ไทยสามารถ 
เป็นผู้นำาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

วธ. ดศ. 

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนรอง

กต. พณ. 
สถาบัน 

การศึกษา

 
ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัล (IoT Institute) ดศ. และ อก.

๒. โครงการวิจัยพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
อว. เครือข่ายสถาบัน 
การศึกษา และสภาอุตสาหกรรม

๓. โครงการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ดศ. อก. นร.(สสว.) 

๔. สนับสนุนผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกของไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน  
และสร้าง IP เป็นของตนเอง

ดศ. เครือข่ายสถาบัน 
การศึกษา

 ผลผลิต  
๑) มีศูนย์นวัตกรรม หรือศูนย์การออกแบบในอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากลไม่ตำ่ากว่า ๒ ศูนย์
๒)  สนับสนุน SMEs ให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรับงาน Outsourcing ไม่ตำ่ากว่า ๑๐๐ บริษัท
๓)  จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัล ๑ ศูนย์ ในกรุงเทพฯ (๒๐,๐๐๐ ตร.ม.)  
๔)  ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล และการลงทุน/

ร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำาระดับโลก ไม่ตำ่ากว่า ๓ ราย
๕)  ผลงานการออกแบบนวัตกรรมบริการทางธุรกิจ หรือ ผลงานการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ด้านดิจิทัล หรือผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สำาหรับอุปกรณ์และชิ้นส ่วนอัจฉริยะที่ เข ้าสู ่ตลาด 
เชิงพาณิชย์ ๑๕ ผลงาน

๖) เกิดธุรกิจดิจิทัล ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น หรือสร้างงาน Outsourcing 
ไม่ตำ่ากว่า ๑๐๐ ราย

๗) ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-Curve ที่อุตสาหกรรมสามารถนำาไปใช ้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อย ๖ ต้นแบบ
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๒. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ๓ ประเด็นขับเคลื่อน

๒.๑ การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community) 
ปัญหาด้านความเหลื่อมลำ้าและความยากจนเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำาคัญและมีนโยบายในการจัดการ

ปัญหามาตลอด จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมลำ้าในประเทศไทย โดยสำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี ๒๕๕๘ พบว่าในปีที่ผ่านมาแม้ว่าความยากจนในประเทศไทย 
โดยรวมจะลดลง โดยจำานวนประชากรที่เข้าข่ายคนจนในประเทศจะลดลงจากร้อยละ ๑๐.๕๓ ของประชากรทั้งประเทศ
ในปี ๒๕๕๗ เหลือเพียงร้อยละ ๗.๒ ในปี ๒๕๕๘ แต่ในรอบเกือบ ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ความเหลื่อมลำ้า 
ด้านรายได้ของประเทศไทยดีขึ้นเพียงเล็กน้อย๑๐ ประเทศไทยยังมีปัญหาเร่ืองความเหล่ือมลำ้าในการกระจายรายได ้
ความยากจนส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตชนบทของประเทศ โดยในปี ๒๕๕๘ เขตชนบทมีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๘.๙๑ 
ขณะที่เขตเมืองมีสัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ ๕.๔๙ โดยคนยากจนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนคนจนเป็นร้อยละ ๑๐.๓๐ ในภาคใต้ ร้อยละ ๙.๙๒ 
และในภาคเหนือร้อยละ ๘.๗๘ ของประชากร

 แนวทางการขับเคลื่อน
สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

ในชุมชนผ่านการขายสินค้าและบริการท้องถ่ินในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้ 
ในประเทศไทยระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองและในชนบท และผลักดันให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่เพื่อช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในชุมชน

๑. เร่งกระตุ ้นและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนระดับหมู ่บ้าน
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ 
การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ และการใช้บริการของรัฐ

๒. บูรณาการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในทุกตำาบลทั่วประเทศ โดยสร้างเครือข่ายศูนย์ต่างๆ ที่ให้
บริการในลักษณะคล้ายกันจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ และกำาหนดบริการขั้นตำ่าตามมาตรฐานศูนย์ดิจิทัลชุมชน (เช่น พื้นที่สำาหรับ
กิจกรรม อุปกรณ์และการเชื่อมต่อโครงข่าย บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กิจกรรมให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้บริการ One-Stop-Service ของรัฐ ฯลฯ)

 
๓. ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้า (E-Commerce) ให้ชุมชนสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบรอดแบนด์ที่กำาลังเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ
ได้นำาสินค้าและบริการของชุมชนเข้าสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป็นการสร้าง
รายได้ สร้างงาน สร้างผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่น 

๑๐ จากข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยสำานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. พบว่า 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้ความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้ อยู่ที่ ๐.๔๔๕ 

ซึง่ถอืว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่ายิง่เข้าใกล้ ๑ ยิง่มคีวามเหลือ่มลำา้สงู) โดยกลุม่คนทีร่วยทีส่ดุในประเทศและกลุม่คนทีจ่นทีส่ดุในประเทศยงัมคีวามเหลือ่มลำา้ทางด้านรายได้อยู ่๒๒.๑ เท่า 
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40 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

การพัฒนาระบบ 
e-Marketplace 
กลาง

เป็นการยกระดับความเป็นอยู่คนในชมุชน สร้างงาน 
และกระจายรายได้สู่ชนบท โดยโครงการจะประกอบด้วย 
ระบบพร้อมโพสต์ (ร้านค้าออนไลน์เพื่อการจำาหน่าย 
และสั่งซื้อสินค้า ระบบการชำาระเงิน ระบบการขนส่ง 
และกระจายสินค้า) ร้านค้าประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้าน) 
เป็นจุดบริการ Point of Sale ประจำาหมู่บ้านให้ผู้ประกอบ
การจากชุมชนสามารถค้าขายได้จริงผ่านระบบ นอกจากน้ี 
หน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ที่ทำาการไปรษณีย์อนุญาตร่วมดำาเนินการเป็นศูนย์อบรม
และให้บริการด้าน e-Commerce เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน 
มีทักษะและมีบริการ สนับสนุนเพื่อให้สามารถประกอบ
การขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

– ระบบพร้อมโพสต์ที่ประกอบด้วย
ระบบร้านค้าออนไลน์เพื่อการจำาหน่าย
และสั่งซื้อสินค้าให้แก่ร้านค้าชุมชน 
(e–Marketplace) 

– ระบบการชำาระเงิน ระบบการขนส่ง
และกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
ดำาเนินการได้ครอบคลุมพื้นที ่
ทั่วประเทศ
 

– ร้านค้าประชารัฐ (ออฟไลน์) 
ทั่วประเทศ อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ แห่ง 
เชื่อมต่อกับระบบพร้อมโพสต์
 

– ประชาชนในชุมชนสามารถสร้าง
รายได้จากค้าขายออนไลน์อย่างน้อย 
๒๑๗,๐๐๐ รายการ
 

– ผู้เข้าเยี่ยมชมสินค้าและบริการ
ชุมชนบน e-Marketplace เดือนละ 
๕ ล้านคน และมูลค่าซื้อขายสินค้า 
และบริการไม่ต่ำากว่า ๔๕ ล้านบาท
ต่อเดือน

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

e-Market-
place กลาง

พณ. ดศ.

e-Logistics 
และ  

e-Payment

กค.

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนรอง

มท. กษ.

e-Logistics  
และ e-Payment

 
 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม e-Commerce ดศ.

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ดศ.

๓. โครงการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ ดศ.

๔. โครงการร้านค้าประชารัฐ พณ.

๕. โครงการจัดหาสินค้า/บริการ และเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชนสำาหรับ 
การจำาหน่ายสินค้า/บริการผ่านระบบ e-Commerce

ดศ.

๖. กำาหนดหลักเกณฑ์กฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงให้คำาแนะนำาที่จำาเป็นในการพัฒนาโครงการ 
ให้ตรงตามมาตรฐาน

ดศ.
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 ผลผลิต  
๑)  ร้านค้าประชารัฐ ๑๐,๐๐๐ แห่ง เชื่อมต่อระบบพร้อมโพสต์
๒)  มีสินค้าชุมชนจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ตำ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ รายการ
๓)  ที่ทำาการ/ร้านค้าไปรษณีย์ และเครือข่ายกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง เป็นแหล่งลงทะเบียน และให้ความรู้แก่ชุมชน  

รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมสินค้า/บริการ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในการจัดส่ง

 ๒.๒ การพฒันาการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั (Digital Learning & Knowledge)
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาและการเรียนรู ้

ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำามาใช้ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนเรียนรู้จากระบบการศึกษาแบบเดิม 
ไปสู ่โอกาสในการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับโลกและการเข้าถึงบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปในรูปแบบ ทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเตรียมความพร้อมกำาลังคนเข้าสู่ 
ยคุดจิทัิลในระยะยาว ขณะท่ีกระแสโลกาภิวฒัน์ทีม่ากับเทคโนโลยีดิจิทลัทำาให้โลกแคบลงและเกดิการไหลบ่าของวฒันธรรม
ต่างประเทศท้ังตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่ประเทศไทยในอัตราเร่งท่ีเร็วมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อย่างไรก็ตาม 
จุดประสงค ์ของแผนฯ ฉบับนี้มิ ใช ่การหยุดยั้ งกระแสโลก หากเป ็นการปรับตัวให ้ เข ้ากับกระแสดังกล ่าว 
และในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือรวบรวมความรู้ อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
(เช่น ศิลปะและสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกชาติ ความเชื่อประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ไทย ไปจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ) 
ให้เกิดแหล่งเรยีนรูด้จิทิลัท่ีน่าสนใจ น่าตดิตาม ทัง้ในหมูช่าวไทย และชาวต่างชาต ิโดยทีโ่จทย์ความท้าทายในด้านแหล่งเรยีนรู้
และศิลปวัฒนธรรมของไทยมีตัวอย่างเด่นๆ อาทิ

 ประเทศไทยยังคงมีความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (ที่เป็นภาษาไทย) และแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของคนในประเทศไม่เพียงพอ 
กล่าวคอื ยงัคงมปัีญหาความเหลือ่มลำา้ด้านเนือ้หาและองค์ความรู ้(Content Divide) ซึง่ถอืเป็น
อีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมลำ้าดิจิทัล (Digital Divide)

 กระแสโลกาภิวัฒน์ทำาให้คนรุ่นใหม่ห่างจาก ศิลปะ วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ไทยมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งในแง่หนึ่งก็อาจเป็นเพราะยังไม่มีการนำาเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ 
ที่น่าสนใจและทำาให้คนรุ่นใหม่รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

 ศิลปวัฒนธรรม ประเภทที่เป็นวัตถุ หรือเอกสารสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของชาต ิ
หรือแม้แต่ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่จะเสื่อมชำารุดและสูญหาย
ไปตามกาลเวลา หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากเก็บรักษาไว  ้
เป็นอย่างด ีประชาชนเข้าถงึได้ยาก กไ็ม่ก่อให้เกดิประโยชน์ทางสงัคมเท่าทีค่วร (ตวัอย่างเช่น 
สหภาพยโุรปได้แปลงเนือ้หาทางวฒันธรรม หรอื Cultural Collections ให้อยูใ่นรปูแบบดิจิทัล
เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ไปแล้วถึง ๒๐%)๑๑

 แหล่งเรียนรู ้ในประเทศไทย เช่น ห้องสมุด/ หอสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ  ์
หอศิลป์ สวนสัตว ์ อุทยานเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู ้  โบราณสถาน ศาสนสถาน 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู ้ในท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนใหญ่ยังคงดำาเนินการ 
ในรูปแบบเดิม ยังไม่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

 ประเทศไทยยังคงต ้องพัฒนาศักยภาพในการส ่งออกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
สินค ้า  Dig i tal  Content ของไทยต ่างๆ และบริการท ่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีทันสมยัมากขึน้ในการใช้เทคโนโลยอีย่างปลอดภยั และเกดิประโยชน์สร้างสรรค์สำาหรบัประชาชน

 
 

๑๑ http://splatform.jrc.ec.europa.eu/digitisation-of-cultural-heritage
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ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัยไปพร้อมกับเร่งใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ยุคใหม ่
ที่ประชาชนนิยม และเพื่อนำาพาศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้เกิดความสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่และให้เป็นที่รู ้จัก 
ในหมู่ชาวต่างประเทศ

 แนวทางการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแก้ปัญหา การเข้าถึงระบบการศึกษา 

และเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สู่โอกาสในการศึกษา 
และการเรยีนรูท้ีม่มีาตรฐานระดบัโลกและการเข้าถงึบรกิารการเรียนรูต้ลอดชีวติของประชาชนทุกกลุม่ ทกุวัย ทกุความสนใจ ทกุที่  
ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

๑ .  ปรั บปรุ ง และขยาย โคร งสร้ า งพื้ น ฐ าน
บรอดแบนด์ไปสู่ โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ท่ัวประเทศ รวมถึงบูรณาการ 
นำาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสมเข้าสู่โรงเรียน 
ในพื้นที่ห่างไกลชายขอบ

๒. บูรณาการและพัฒนาระบบบริการเรียน
รู้ ใ น ร ะ ดับประ เทศ  ร วม ถึ งก า รพัฒนาสื่ อ
การเรียนรู้ระบบเปิด (Open Educational 
Resource: OER) ท่ีทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการ 
ได้โดยง่าย

๓ .  ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ตั้ ง แ ต่
ป ร ะ ถ ม  มั ธ ย ม  อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ไ ป จ น ถึ ง
อุดมศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมทักษะที่จำาเป็น
สำ าห รั บกำ า ลั ง คนยุ คดิ จิ ทั ล  เช่ น  ห ลั ก สู ต ร
การเขียนโปรแกรม สำาหรับนักเรียนทุกคน  
(Coding For All) และหลักสูตรที่สอนทักษะ 
สำาหรับยุคดิจิทัล (21st Century Skills)

๔ .  วิ จั ย  พั ฒ น า  แ ล ะ ต่ อ ย อ ด น วั ต ก ร ร ม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เช่น แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน โมเดล
การเรียนการสอน โมเดลธุรกิจ หรือเนื้อหา/สื่อ
การเรียนรู้

๕. พัฒนาระบบ Big Data และ Analytics 
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียน และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ

๖.  เร่งผลิตและแปลงข้อมูลและองค์ความรู้ 
ขอ งหน่ ว ย ง าน รั ฐ ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป แบบดิ จิ ทั ล 
(Digitization of Knowledge) และจะเปิดให้กับ
ประชาชนและภาคธุรกิจ เข้าถึง สืบค้น นำาข้อมูล 
ไปต่อยอดใช้ประโยชน์
 
๗. พัฒนาแพลตฟอร์มเปิดสำาหรับการรวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เนื้ อหา 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ในรูปแบบตัวอักษร 
และมัลติมี เดีย หรือรูปแบบการนำาเสนอที่ ใช้
เทคโนโลยีใหม่และประมวลผลข้อมูลและแสดงผล 
อย่างชาญฉลาด ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ผลิตเน้ือหาดิจิทัลด้านสังคม
และศิลปะวัฒนธรรมท่ีรองรับความหลากหลาย 
ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสร้างเน้ือหาของท้องถ่ิน
 
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในประเทศเพื่อ เข้าสู่  
ยุคดิจิทัล เช่น หรือการพัฒนาไปสู่  D ig i tal  
Library และ Digital Museum ที่ให้บริการ 
ประชาชนทั้งในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรม 
ใ น รู ป แบบดิ จิ ทั ล ใ นภ าษาสำ า คั ญขอ ง โ ลก 
และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ไปในระดับภูมิภาค
อาเซียน ระดับทวีป และระดับโลก
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 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการพัฒนาบริการ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สู่ยุคดิจิทัล  
(Lifelong Learning)

บูรณาการแพลตฟอร์มบริการการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตสำาหรับประชาชนทั่วประเทศ 
โดยหลักสูตรต่างๆ บนแพลตฟอร์มนี ้
จะมาจากสถาบันการศึกษา และสถาบันอบรม
ของรัฐและเอกชน บริษัทเอกชน  
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หรือประชาชนทั่วไป 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ท้ังในรูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และคิดค่าใช้จ่าย  
(รัฐจะอุดหนุนค่าเรียนหลักสูตรบนแพลตฟอร์ม
ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยประชาชนทุกคน 
ทั่วประเทศจะสามารถเข้าเรียนในระบบได้  
โดยมี Cash Credit ของตัวเอง หลักสูตรบน
แพลตฟอร์มนี้จะมีความหลากหลาย ทั้งเรียนรู้
เพื่อประกอบอาชีพ พัฒนาตนเอง หรือเพื่อสาระ
บันเทิงตามความสนใจ

*หมายเหตุ สามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ
โครงการ Online Academy for Digital  
Workforce โดยแบ่งออกเป็นหลาย Modules

– แพลตฟอร์มบริการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ยุคดิจิทัล 
ท่ีประชาชนท่ัวประเทศเข้าถึงได้
 
– ผู้เรียนจำานวน ๒ ล้านคน 
เข้าใช้บริการการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก
ศธ. อว. ดศ. 

พม.

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนรอง
ทุกกระทรวง
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44 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
องค์ความรู้ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (Digital 
Knowledge and Cultural 
Archive)

บูรณาการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่ออนุรักษ์  
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ไทยและใช้ประโยชน์ จากต้นทุน 
ทางสังคมและวัฒนธรรมไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
Digital Content ของประเทศ) โดยจะต้อง 
บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเริ่มแปลงข้อมูลองค์ความรู้วัฒนธรรม  
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง 
เพื่อจัดเก็บจัดแสดงข้อมูล และองค์ความรู ้
ในรูปแบบที่น่าสนใจ ดึงดูดคนรุ่นใหม่  
ประชาชนไทยทั่วไป และชาวต่างชาติ  
โดยในการผลิต Content จะใช้โมเดล 
ท่ีผสมผสานระหว่างการดำาเนินการเองโดยภาครัฐ 
(เช่นเอกสารสำาคัญของชาติ) การดำาเนินการ 
โดยภาคเอกชน (เช่น CSR หรือจัดจ้าง)  
และภาคประชาชน (User-Generated  
Content) 

– แผนบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อรวมรวม จัดเก็บ จัดแสดง
ข้อมูล องค์ความรู้ด้านสังคม 
และวัฒนธรรมในรูปแบบ
ดิจิทัล

– เอกสารสำาคัญของชาติ 
เอกสารเก่าที่มีคุณค่า 
ทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบ 
ดิจิทัล ๑,๐๐๐ Collections
 
– เนื้อหาดิจิทัลเชิงสังคม 
และวัฒนธรรม ที่ผลิตโดย
ภาคเอกชน และประชาชน 
๑๐,๐๐๐ ชิ้น 
 
– ศาสนสถานสำาคัญ โบราณ
สถานสำาคัญ แหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมสำาคัญ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบ
ดิจิทัล (เช่นเรื่องเล่า วีดีโอ 
สารคดี ภาพถ่าย ๓๖๐ องศา, 
AR, VR, Virtual Museum) 
๑,๐๐๐ แห่ง

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก
นร. วธ. ดศ. 

กก.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

อว. พม.
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 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน
 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ศธ. ดศ. ตชด. อว.

๒. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ และรายได ้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ศธ. ดศ. พม.  
และเครือข่ายสถาบันการศึกษา

๓. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ดศ.

 ผลผลิต 
๑) ประชาชนทุกกลุ่ม (รวมถึงคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มทีกัษะการใช้

เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์ (Digital Literacy) ในการสร้างอาชีพ และรายได้
๒) เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา เรียนรู้ดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน 

ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 ๒.๓ การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health)
แม้ว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ประสบความสำาเร็จมากประเทศหนึ่งในด้านการให้บริการทางการแพทย์

และสุขภาพแก่ประชาชนด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำาหรับประชาชนทุกคนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และการมีสถาน
บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในด้านการพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมอยู่อีกหลายประการ๑๒ อาทิเช่น 

 บริการทางการแพทย์และสุขภาพยังคงมีความเหล่ือมลำ้าในเชิงพ้ืนท่ีสูง ประชาชนในพื้นที ่
ห่างไกลยังคงมีปัญหาในการเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกรณฉีกุเฉนิหรอืกรณไีม่ฉกุเฉนิแต่ต้องเข้ารบับริการทีส่ถานบรกิารสาธารณสขุบ่อยครัง้

 บริการทางการแพทย์และสุขภาพยังคงมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการบริการ โรงพยาบาล
ของรัฐมีผู้เข้ารับบริการจำานวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ทำาให้การเข้ารับ
บริการเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลาเป็นอันมาก 

 ประชาชนยงัคงไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูสุขภาพเพ่ือบริหารจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก
ง่ายดาย เนือ่งจากการเชือ่มโยงระบบข้อมลูของหน่วยงานสาธารณสขุยังไม่สมบูรณ์ 

 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู ่สังคมสูงอายุอันเกิดจากคนเกิดน้อยลงและชีวิตยืนยาวขึ้น 
และปัญหาจะรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ทำาให้คนวยัทำางานในอนาคตอนัใกล้จะต้องแบกรบัภาระภาษี 
เพื่อเป็นงบประมาณในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแก่ผู ้สูงอายุสูงที่ไม่ได้
ทำางานแล้วเป็นจำานวนมาก การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย หรือใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการเจ็บป่วย จึงทวีความสำาคัญในยุคต่อไปเป็นอย่างมาก

ความท้าทายดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่สามารถแก้หรือบรรเทาได้ด้วยการนำานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันมาพัฒนาบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมมากขึ้น โดยเน้น 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสุขภาพที่ประชาชนถึงระดับชุมชนจะได้ประโยชน์เป็นรูปธรรม

๑๒ เฉพาะส่วนที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถไปช่วยแก้ปัญหาได้
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46 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 แนวทางการขับเคลื่อน
มุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาบริการด้านสุขภาพ จากปัจจุบันที่ประเทศไทยยังคงมีปัญหา 

ความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนได้ และยังไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังสำาหรับสังคมสูงอายุที่จะเพิ่มจำานวนผู้ใช้
บริการด้านสุขภาพ ไปสู่ภาพอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
ด้านสุขภาพ ดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ไปจนถึงการนำาเทคโนโลยีใหม่มาช่วยดูแลผู้สูงอายุ

 
๑. เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยเชื่อมโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 

ทัว่ประเทศด้วยระบบ GIN และเพิม่ระบบสำารองและจดัเกบ็ข้อมลูกลางเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การบริการด้านสุขภาพ

๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบการประชุมทางไกล 
(Conference) ระหว่างโรงพยาบาล และระบบการปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์ (Chat) 
สำาหรับประชาชน 

๓. บูรณาการพัฒนาข้อมูล คลังข้อมูล และระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลที่มีความปลอดภัย
และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อการ
บริหารจัดการสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชนอย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา

๔. พัฒนาระบบ Big Data และ Analytics ด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีฉุกเฉิน เฝ้าระวังและป้องกันเหตุด้านสุขภาพ 
และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ

 
๕. พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน (Health Literacy) 

ที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาวะ อาหาร และยาให้แก่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคม
สูงวัย

๖. พฒันาบรกิารอจัฉรยิะด้านสขุภาพ (Smart Services) เช่น ระบบอจัรยิะสำาหรบับริการการแพทย์
ฉุกเฉิน บริการการตรวจสอบสิทธิและข้อมูลสุขภาพ บริการระบบนัดหมายของโรงพยาบาล 
ไปจนถึงบริการอัจฉริยะเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการพัฒนาระบบบริการ
ด้านสุขภาพสำาหรับประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Health Services)

พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพสำาหรับประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนทั่วประเทศในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารให้
ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน (Health Literacy)  
ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นทั่วไปและบริการ
ฉุกเฉินแก่ประชาชน (ระบบ Chat/Hotline)  
และพัฒนาระบบระเบียนข้อมูลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนผ่านระบบ
ดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง 
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด

– ระบบสื่อสารความรู ้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
บริการคำาปรึกษาด้านสุขภาพ
เบื้องต้นออนไลน์ และบริการ
ฉุกเฉิน สำาหรับประชาชน 
ทั่วประเทศ (Chat/ Hotline)
 
– กรอบแนวทางคุ้มครอง 
ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ 
ส่วนบุคคล
 
– ประชาชนทั่วประเทศ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคลผ่านระบบดิจิทัลได้

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

สธ. ดศ.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

อว. นร. พม.

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพตลอดทุกช่วงวัยไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สธ. พม. ดศ.

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดิจิทัลอำานวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพ 
แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

สธ. พม. ดศ.

๓. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย อว. สธ. ดศ.

ผลผลิต
๑) ประชาชนทุกกลุ่ม (รวมถึงคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส) สามารถเข้าถึงระบบเฝ้าระวังและดูแล

สุขภาพตนเองได้ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 
๒) คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทางการแพทย ์

ที่เชื่อมโยงได้กับสถานีอนามัย และโรงพยาบาลท้องถิ่น ได้อย่างน้อย ๕ พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
๓) ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ระบบที่มีผู้ใช้งาน ๓,๐๐๐ ราย ผ่านโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ
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48 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๓. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน

 ๓.๑ การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government Services)
 รัฐบาลเป็นเหมือนองค์กรกลางขนาดใหญ่ที่เชื่อมทุกภาคส่วนในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ในทุกช่วงชีวิตของประชาชน
ทุกคนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐเป็นระยะตั้งแต่เกิดจนตาย ในขณะที่ภาคธุรกิจก็ต้องเกี่ยวข้องและติดต่อกับ
ภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นเปิดกิจการจนถึงปิดกิจการ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการสาธารณะหรือบริการ 
ส่วนรวม บริการของภาครัฐสามารถช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ กว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีภาครัฐนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาพัฒนาระบบต่างๆ
เพ่ือปรับเปลี่ยนการทำางานและการเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การทำางานรวดเร็ว ทันสมัย 
แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างคนต่างทำา นำาไปสู ่การจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน
และขาดเอกภาพของข้อมลูประชาชน (Multiple Views of Citizen) โดยประชาชนหนึง่คนอาจมตีวัตนอยูใ่นหลายฐานข้อมูล
ภาครัฐที่กระจัดกระจาย เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู ้เสียภาษีเงินได้ ทะเบียน 
ผู้ได้รับอนุญาตขับขี่ ทะเบียนผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้มีอำานาจลงนามในทะเบียนธุรกิจ ซ่ึงเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐ
 

ผลการจัดอันดับดัชนี E-Government Development Index (EGDI) ซ่ึงจัดทำาโดยองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) โดยเฉพาะด้านบริการออนไลน์ (Online Service) พบว่าอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทยในด้านดังกล่าวอยู ่ในอันดับที่ ๗๙ ของโลก โดยอันดับดังกล่าวลดลงจากอันดับที่ ๗๖ ของโลก
ในผลการจัดอันดับปีก ่อนหน้า (ปี ๒๕๕๗) และอยู ่ในอันดับที่ ๕ ของกลุ ่มประเทศอาเซียน (เป็นรองประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) นอกจากนี้ จากรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก ชี้ผลการจัด
อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจปี ๒๐๑๗ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับรวมที่ ๔๖ จาก ๑๙๐ ประเทศ 
ทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ ๗๘ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) เพ่ือก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าว รัฐบาลจึงมี
แนวคิดที่จะบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) โดยเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนจาก
ฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วน ให้สามารถเห็นข้อมูลประชาชนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นำาไปสู่การพัฒนาบริการ 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง สามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจได้ดีขึ้น รวมทั้ง
สามารถลดต้นทุน และระยะเวลาในการดำาเนินการ โดยสามารถจัดแบ่งกลุ่มของบริการภาครัฐ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ สวัสดิการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน การศึกษา และการสาธารณสุข

๒. การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ภาคการเกษตร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว ภาษีและรายได ้
การลงทุน การคมนาคม การค้า (นำาเข้า/ส่งออก) และสาธารณูปโภค

๓. การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ ความปลอดภัย
สาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ และการจัดการ 
ในภาวะวิกฤติ
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 แนวทางการขับเคลื่อน
มุ ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการภาครัฐให้ตอบสนองประชาชน 

และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำา โดยไม่ต้องใช้สำาเนาเอกสาร อีกทั้งประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
ภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 

๑. พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยให้ความสำาคัญกับการช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส การเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
แรงงาน การเพ่ิมโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับความช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได้

๒. พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การผลิต บริการการท่องเที่ยว บริการขนส่ง บริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค 
การอำานวยความสะดวกแก่นักลงทุน การเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการส่งออก/นำาเข้า
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการภาษี
ของภาครัฐ เพ่ือให้ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น นำาไปสู่การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

๓. พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษา 
ความปลอดภัยจากทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ 
โดยเน้นการป้องกนัก่อนเกิดเหตแุละการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวกิฤตอย่างมปีระสทิธภิาพ
ภายในระยะเวลาโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียง และลดผลกระทบต่อประชาชน 
และประเทศเมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะวิกฤต

ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โปรแกรมการเปลี่ยนผ่าน
บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation 
Program: DTP)

ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. พัฒนากรอบมาตรฐาน 
การพัฒนา บริการดิจิทัลภาครัฐสำาหรับหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการผลิตบริการดิจิทัล

– Digital Transformation  

Program Training & Workshop

– ติดตามความก้าวหน้า 

ของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ  

ในการนำา Prototype  

ไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล

เป็นบริการ

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก
ก.พ.ร. สพร.
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50 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการยกระดับการบริการ
ด้านการศึกษา

การพัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัต ิ
ผู้เรียน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ด้านการศึกษา

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล
และบริการด้านการศึกษา
จุดเดียว (e-Education Hub)
ของประเทศ 

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

ศธ. 

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

ดศ.

โครงการยกระดับการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสาธารณสุข

เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ และนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการ 
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

– การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพระหว่างหน่วยงาน 
Health Information  
Exchange (HIE) สำาหรับ
หน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพ
ภาครัฐ
– ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
ประชาชน (Personal 
Health Record) ระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการสุขภาพ

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

สธ.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

 มท. กทม.

โครงการพัฒนาระบบอำานวย
ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร  
(Biz portal)

พัฒนาระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจ 
ในประเทศไทย

ระบบกลางในการขอเริ่มต้น
ธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ  
นักลงทุนสามารถติดต่อ 
ขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบ
ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม  
ยื่นเอกสารหลักฐานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก
ก.พ.ร. สพร.

โครงการระบบฐานข้อมูล
เกษตรกลาง (Farmer One)

บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ระบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง 
(Farmer One) ที่สามารถเปิด
ให้บริการแก่ภาคธุรกิจนำาไป
ใช้ประโยชน์

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก
กษ. อว. ดศ. 

สพร.

โครงการระบบ National 
Single Window (NSW)

รวบรวมข้อมูลธุรกรรมด้านการลงทุนจากการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการ
ติดต่อราชการเพื่อเริ่มธุรกิจ หรือขอใบอนุญาต/
อนุมัติ หรือการยื่นคำาขอหรือเอกสารต่างๆ  
โดยดำาเนินการผ่านจุดเดียว

ระบบบูรณาการใบอนุญาต
เพื่อนำาเข้าส่งออกระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  
(Regulatory Single Window) 
ที่ครอบคลุมทุกใบอนุญาต  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

ก.พ.ร. 

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

สพร. BOI 
สศอ.

โครงการ Tourism Intelligence 
Center 

บรูณาการข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูล
ร้านอาหาร ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

บูรณาการครอบคลุม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

กก. ททท.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

ดศ.
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โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการระบบศูนย์รวม
ข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
SMEs (SMEs Information 
Portal)

สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาระบบ 
ศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการ SMEs โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้าง SMEs สถานการณ์ SMEs  
การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ดัชนีชี้วัด 
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของ SMEs ข้อมูลทางการเงิน
ของ SMEs และการวิเคราะห์ศักยภาพของ SMEs

ระบบศูนย์รวมและเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการ SMEs  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

สสว.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

ดศ.

 
ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน
 

โครงการสำาคัญ หน่วยงาน

๑. โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ก.พ.ร. สพร.

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับงานบริการภาครัฐ (พัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับ  
พรบ. อำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะที่ ๒)

ก.พ.ร. สพร.

๓. โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ดศ.

๔. โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ SMEs (SMEs Information Portal) อก. 

ผลผลิต 
๑) จำานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานไม่น้อยกว่า  

๑๒ ระบบบริการ และมีการเปิดเผยชุดข้อมูล (Open Data) เพิ่มขึ้น
๒) Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐในการขอเริ่มต้นธุรกิจ
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52 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 ๓.๒ ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government Management)
  การพัฒนาประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะต้องพึ่งพาภาครัฐในฐานะที่ เป็นผู้อ�านวย
ความสะดวก (Facilitators) และผู้ก�ากับดูแล (Regulator) ในการพัฒนาประเทศ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในกระบวนการท�างานและบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จะสร้างผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ที่ ผ่านมาภาครัฐไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด เห็นได้จาก 
การบรรจุมาตรการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงบทบาทภาครัฐมาตั้งแต่กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังไม่สามารถเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ก�าหนดไว้ในกรอบนโยบาย/แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความท้าทาย
ของการพัฒนาภาครัฐไทย คือการพัฒนาท่ีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยังคงจ�ากัดอยู่ในวงแคบ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ไม่หลากหลายไม่ครอบคลุม ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน จากผลการจัดอันดับดัชนี E-Government Development  
Index (EGDI) ซึ่งจัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ศึกษาและจัด
อันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก พบว่าอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อันดับดัชนี EGDI) 
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๗ ของโลก โดยอันดับดังกล่าวขยับขึ้นจากอันดับที่ ๑๐๒ ของโลกในผลการจัดอันดับ
ก่อนหน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) และอยู่ในอันดับท่ี ๔ ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีอันดับเป็นรองประเทศสิงคโปร์  
ซึง่เปน็ประเทศผู้น�าการพัฒนารฐับาลดจิิทลัของภมูภิาค และอยูใ่นอนัดับท่ี ๒ ของโลก มาเลเซีย ซ่ึงอยูใ่นอนัดับท่ี ๖๐ ของโลก 
และฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๗๗ ของโลก

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกในทุกๆ ด้านแม้กระท่ังกระบวนการทำางานของภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำาเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การกำาหนดนโยบาย
ต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงจะทำาให้รูปแบบการทำางาน การให้
บริการ และการดำาเนินการต่างๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความทันสมัย รวดเร็ว น่าเช่ือถือ และโปร่งใส มุ่งสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

 แนวทางการขับเคลื่อน
 มุง่เน้นการขับเคลือ่นสูร่ฐับาลดจิทิลั โดยแก้ปัญหากระบวนการทำางานทีปั่จจบัุนยงัมปีระสทิธภิาพตำา่ การเช่ือมโยง
ข้อมูลยังมีน้อย มีระบบงานที่ลงทุนซำ้าซ้อน และยังไม่สามารถอำานวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการของรัฐ 
ได้เต็มที่ ไปสู่การเร่งนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ มีการบูรณาการข้อมูลและระบบงานระหว่างหน่วยงาน มีการทำางาน 
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

๑. บูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงานภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบ
จากหลายหน่วยงาน ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับ

ขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐทุกระดับและทุกหน่วยงาน
เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

62TP338_��������������������_ok.indd   52 8/20/2562 BE   2:28 PM



53

ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการระบบ New GFMIS 
Thai

พัฒนาระบบ GFMIS เดิม ให้เป็นระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์
แบบ โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix  
และ Online real-time เพื่อให้การบริหาร 
การเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบ GFMIS ให้เป็นระบบ
การบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ 
โดยเป็นฐานข้อมูลกลาง 
แบบ Matrix และ Online  
real-time

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

สป.กค.  
กรมบญัชกีลาง

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

ดศ.

โครงการจัดทำาร่างกฎหมาย
การบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล

พัฒนากฎหมายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสร้างกลไก 
ทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยง  
การทำางาน และบรูณาการข้อมลูภายใต้เครอืข่าย
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดเป็น  
Connected Government 

กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

สพร.

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ 
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
(Government Secure 
Intranet: GSI)

พฒันาเครอืข่ายปิดทีม่ปีระสทิธภิาพสูงของภาครฐั 
รองรับการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยชั้นสูง 
บนความความร่วมมอืโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ 
(National Broadband)

– GIN เป็นเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลหลักของภาครัฐ  
ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำาเนนิงาน
ตามแผน DG (๒๖ Domain) 
สามารถเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย 
GIN ได ้
– ครอบคลุมเครือข่าย GSI 
สำาหรับภาครัฐ ส่วนประชาชน 
แบบ Smart Security 

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

ดศ. สพร.

โครงการ Government 
Data Center and Cloud 
Service (GDCC)

ให้บริการระบบคลาวด์แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางคอมพิวเตอร ์
ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อการใช้งาน และสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการปรับกระบวนการทำางาน 
และการให้บริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่รัฐบาล
ดิจิทัล

ให้บริการระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงาน 
ขบัเคลือ่นหลกั

ดศ. 
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54 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์
ข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ 
(Government Data  
Analytics Centre)

จัดให้มีหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และให้คำาปรึกษาทางเทคโนโลยีและเทคนิค 
การวิเคราะห์แก่หน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง 
การบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขนาดใหญ เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรของรัฐ
มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ โดยนำาผลลัพธ์ที่ได้
จาการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินงานตามภารกิจ

มีหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ตามโจทย์ของรัฐบาล  
และคณะกรรมการอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

ดศ.

 
 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ หน่วยงาน

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (พัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐ Government Information Network : GIN)

สพร.

๒. โครงการ Government Data Center and Cloud Service (GDCC) ดศ.

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก.พ.ร.

๔. โครงการ Government Data Analytics Centre ดศ.

ผลผลิต 
๑) ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายหน่วยงาน
๒) แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูล (Data Center) และแผน Government Shared Services 
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๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน

 ๔.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)
โลกได้เข้าสู ่โลกยุคดิจิทัล โดยที่ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน 

อย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ในปี ๒๕๕๙ มีผู้ใช้งานสูงถึง ๔๓ ล้านคน๑๓ หรือประมาณร้อยละ ๖๖.๕ 
ของประชากรทั่วประเทศ และเชิงปริมาณแบนด์วิดท์ท้ังในประเทศและออกต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกัน โดยปัจจุบัน 
มีปริมาณแบนด์วิดท์ในประเทศท่ี ๔.๒ Gbps และออกต่างประเทศ ๓.๗ Gpbs14 และเติบโตขึ้นเร่ือยๆ สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการใช้งานด้านดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญความท้าทายในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลหลายประการ 
ตัวอย่างเช่น 

๑. อัตราการเข้าถึงบรอดแบนด์ของประชากรไทยยังตำ่า หรือเพียงประมาณร้อยละ ๑๐.๗๐ 
ของประชากรทั้งหมด ในปี ๒๕๕๙ 

๒. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับ Core Network และ Middle Miles ยังไม่ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศจากจำานวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้านทั่วประเทศ

๓. ค่าบริการบรอดแบนด์ของไทยยังคงสูงอยู ่เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ โดยค่าบริการ
บรอดแบนด์ประจำาบ้านของไทยคิดเป็นประมาณ ร้อยละ ๓.๘๙ ของรายได้มวลรวม
ประชาชาติ (GNI) (เทียบกับสิงคโปร์ที่ ๐.๖๓ และมาเลเซียที่ ๐.๙๐) และบรอดแบนด์
ผ่านโทรศพัท์มอืถอืคดิเป็นประมาณร้อยละ ๕.๘๑ (เทยีบกบัสงิคโปร์ที ่๐.๓๑ และมาเลเซีย
ที ่๑.๓๒)

๔. ประเทศไทยมีโครงข ่ายสื่อสารระหว ่างประเทศเชื่อมต ่อกับประเทศเพื่อนบ ้าน 
ผ่านเคเบิลภาคพื้นดินและเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ผ่านเคเบิลใต้นำ้าน้อยกว่าประเทศอื่น
ในภูมิภาค โดย สิงคโปร์และมาเลเซียถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคอาเซียน

 
 ดังนั้น ประเทศไทยจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง ท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก ไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต และรองรับกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในโลกยุคดิจิทัล

 

๑๓ สำานักงาน กสทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๑๔ สำานักงาน กสทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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56 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 แนวทางการขับเคลื่อน
 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศไทยจากปัจจุบันท่ีอัตราการเข้าถึง
บรอดแบนด์ของประชากรไทยท่ียังตำ่าและโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีจำากัด 
ไปสู่การวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความทันสมัย 
มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่

๑. ปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (เน้นระบบเคเบิลใยแก้วนำาแสง) ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศระดับหมู่บ้าน

 
๒. ปรับปรุงและขยายโครงข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาค

๓. นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

 
๔. ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให ้ เหมาะสมกับสถานการณ์และความก ้าวหน ้า 

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)

ปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม (บรอดแบนด์ความเร็วสูง  
ซึ่งเกือบทั้งหมด เว้นพื้นที่ห่างไกลที่สุด 
จะใช้ระบบเคเบิลใยแก้วนำาแสง) เข้าสู่หมู่บ้าน 
ทั่วประเทศรวมถึง Free WiFi หมู่บ้านละ ๑ จุด

– บรอดแบนด์เข้าถึงหมู่บ้าน 
ทั่วประเทศ (๒๔,๗๐๐ แห่ง) 
– จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi 
หมู่บ้านละ ๑ แห่ง 
ทั่วประเทศ

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก
ดศ. กสทช.
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โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการการจัดตั้ง 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Park Thailand)

จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand ภายใต้
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ของรัฐบาล โดย DPT มีพื้นที่ ๘๓๑ ไร ่
ในศรีราชา ชลบุรี และออกแบบให้เป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียน 
ด้วยสิทธิประโยชน์จาก BOI (tax, non-tax 
measures) และการผ่อนผันด้านการกำากับ
ดูแล (regulatorysandbox) DPT จะเป็นแหล่ง
รวมบริษัทดิจิทัลระดับโลกในประเทศไทย 
และเครือข่ายการลงทุนของนักลงทุน (Venture 
Capital & Angel Funding) รวมถึงเป็นที่ตั้ง 
ของ Digital Tech Startups ที่จะจับคู่ธุรกิจ 
กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve 
๙ อุตสาหกรรม นอกจากนี้จะเกิดการพัฒนา
กำาลังคนดิจิทัล ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๕ ปี

– เขตส่งเสริมอุตสาหรรม 
และนวัตกรรมดิจิทัล  
(Digital Park) ๑ แห่ง
 
– พัฒนากำาลังคนดิจิทัล 
๒๐,๐๐๐ คนต่อปี  
หรือ ๑๐๐,๐๐๐ คน 
 
– บริษัทในประเทศ 
และต่างประเทศมาลงทุน 
ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรมดิจิทัล  
(Digital Park) ไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก
ดศ. และ อก.

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนรอง
นร. และ มท.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของภูมิภาค
อาเซียน 
(ASEAN Digital Hub)

ปรับปรุงและขยายความจุโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศโดยโครงข่ายเคเบิล
ภาคพืน้ดนิให้เชือ่มกบั CLMV และจนี (ตามนโยบาย 
One-Belt, One-Road ของจีน) เพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งในภูมิภาค และปรับปรุงและขยาย
ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้นำ้าให้เชื่อมเอเชียแปซิฟิก 
เพื่อเพิ่มความจุและจำานวนเส้นทางการเชื่อมต่อ
ของไทยสู่โลก รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน
โครงข่ายระหว่างประเทศในเส้นทางที่หลากหลาย

– ปรับปรุงและขยายความจุ
โครงข่ายภายในประเทศ 
ไปยังชายแดน 
– ร่วมลงทุนก่อสร้างโครง
ข่ายเคเบิลใต้นำ้าระบบใหม่
เชื่อมไทยและต่างประเทศ 
ให้ระบบมคีวามจเุพิม่ 
ไม่ตำา่กว่า ๒๐๐ Gbps
– ขยายความจุโครงข่าย
เคเบิลใต้นำ้าระหว่างประเทศ
ของระบบที่มีอยู่ ไม่ตำ่ากว่า 
๘๐๐ Gbps 
– ภาคเอกชนลงทุนปรับปรุง
และขยายความจุ หรือเพิ่ม
เส้นทาง

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

ดศ. 

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนรอง

นร.

62TP338_��������������������_ok.indd   57 8/26/2562 BE   10:01 AM



58 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการจัดตั้งบริษัท 
โครงข่ายบรอดแบนด ์
แห่งชาติ จำากัด (NBN Co.) 
และโครงการจัดตั้งบริษัท 
โครงข่ายระหว่างประเทศ
และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
จำากัด (NGDC Co.)

ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)  
และ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท  
โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทโครงข่าย
บรอดแบนด์แห่งชาติ จำากัด (NBN Co.)  
และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ 
และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำากัด (NGDC Co.) 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เสนอเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  
โดยให้บริษัทใหม่ที่จัดตั้งมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานเทียบเท่าบริษัทเอกชน  
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขนั และลด 
ความซำา้ซ้อนในการลงทุน 
ระยะยาว

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

ดศ. 

โครงการติดตั้งระบบ 
โครงข่ายโทรคมนาคม 
ของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

ติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของ รฟท.  
เพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคมเพื่อการเดินรถไฟให้ม ี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในหน่วยงาน
ของ รฟท. รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบโครงข่าย
โทรคมนาคมให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ
การประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งใช้ในการ
บริหารจัดการรถจักร รถโดยสาร รถสินค้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลสัญญาณ
ต่าง ๆ ระหว่างสถานีรถไฟและที่ทำาการทุกแห่ง
ทั่วประเทศ

ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 
ให้ครอบคลุมสถานีรถไฟ 
ท่ัวประเทศ จำานวน ๔๔๒ สถานี 
และศูนย์โทรคมนาคม ๒ แห่ง 
รวมพื้นที่ความยาวของ 
เส้นทางรถไฟประมาณ  
๔,๓๐๐ กิโลเมตร เพื่อรองรับ
การใช้งานในกิจการของ รฟท.

หน่วยงาน 
ขับเคล่ือนหลัก

ดศ. คค.
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 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 
 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
๑.๑  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงการเน็ตประชารัฐ
๑.๒  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น  

   ASEAN Digital Hub

ดศ.

๒. โครงการ Digital Park Thailand ดศ. 

 ผลผลิต
๑) มีอินเทอร ์เน็ตความเร็วสูงผ ่านเคเบิลใยแก้วนำาแสงครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง ๒๔,๗๐๐ หมู ่บ ้าน 

และจุดกระจายสัญญาณ WiFi หมู่บ้านละจุด
๒) เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนเช่ือมต่อกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา 

และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้นำ้าจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล 
ขนาดความจุ ๒,๓๐๐ Gbps

๓) ขยายความจุโครงข่ายเคเบิ้ลใต้นำ้าระหว่างประเทศของระบบที่มีเป็น ๑,๗๗๐ Gbps 
๔) สร้างโครงข่ายเคเบิลใต้นำ้าระหว่างประเทศระบบใหม่ท่ีเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

แปซิฟิก เพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์การใช้งานวงจร ขนาดความจุ ๒๐๐ Gbps
๕) จัดตั้ง Digital Park Thailand

 ๔.๒ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ (Smart City) ในบรบิทของการพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม หมายถงึ เมืองท่ีได้
รบัการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองให้ประชาชนในเมืองอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย

- เมืองน่าอยู่ (Livability) เป็นเมืองท่ีประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการ 
การศึกษา สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีรูปแบบการดำารงชีวิตที่สะดวกสบาย 
และมั่นคงปลอดภัย

- เมืองที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารจัดการ ทุกบริการที่ เกิดขึ้น
เป็นการแก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง ตลอดจนมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช ้
อย่างสมดุลทั้งด้านพลังงาน อาหาร และนำ้า ซึ่งมีการผลิตขยะ และของเสียน้อยที่สุด 
สามารถทำาให้เกิดระบบนิเวศเมืองและสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพได้ ช่วยลดความสูญเสีย
จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

- พัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน (Sustainable Development) มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถ
อยูไ่ด้ด้วยตนเองอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะจากทรัพยากรทีม่อียูใ่นพ้ืนที ่หรือท้องถิน่ สนับสนุน
ให้เกิดระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อเมือง ใช้เทคโนโลยีที่หาได้
หรือผลิตได้เองในท้องถิ่น หรือในประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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60 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โดยได้กำาหนดกรอบการพัฒนาเมือง ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑.  พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) พัฒนาผู้บริหารเมืองหรือผู้นำาท้องถิ่นที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาเมือง และเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและท้องถิ่นได้

๒.  ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) มีการผลักดันเมืองให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งบนฐาน
นวตักรรมดจิทัิล เช่น Smart Agriculture And Farm, Mice City, E-Culture City, E-Tourism City เป็นต้น

๓.  การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เป็นการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่าน Smart Portal 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูล และบริการสาธารณะของรัฐ

๔.  ระบบขนส่งและการสือ่สารอัจฉรยิะ (Smart Mobility) เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทีป่ลอดภยั ปลอดมลพษิ 
และประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบริการแนะนำา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร

๕.  สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพื้นท่ีเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๖.  การดำารงชวีติอจัฉรยิะ (Smart Living) เพือ่สนบัสนนุให้มรีะบบบรกิารทีอ่ำานวยความสะดวกต่อการดำารงชวีติ 
อาทิ ด้านสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาระบบ เฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมช่วยพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย 
ของประชาชน ให้มีความเหมาะสมไม่แออัด

แนวทางการขับเคลื่อน
 มุง่เน้นปรบัเปล่ียนเมอืงธรรมดาสูก่ารพฒันาให้มคีวามเจรญิมากยิง่ขึน้ ลดความเหลือ่มลำา้ และเพิม่โอกาสการเข้าถงึ
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

๑. สร้างนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมกับให้ความรู้ ความเข้าใจในวงกว้าง ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึง
ประเด็นความต้องการในบริบทของเมืองท่ีต้องการพัฒนา รวมท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกคน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

๒. จัดให้มีหน่วยงาน/คณะขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระดบัประเทศและระดบัเมอืง โดยร่วมกบัชมุชน 
และเมอืงเป้าหมายทีจ่ะพฒันาเพือ่ให้มเีจ้าของการพัฒนาในพ้ืนทีจ่ริงและมโีครงสร้างของการบริหารจัดการทีช่ดัเจน

๓. เสนอแนะการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบและมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะผ่านกลไก
การหารือจากหน่วยงาน/คณะขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ส่งเสริม 
ลดอุปสรรคและภาระ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานพร้อมทั้งการจัดทำามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล

๔. จดัเก็บข้อมลูท่ีด ีมกีารเชือ่มโยงข้อมลูและเปิดข้อมลู (Platform, Service, Open Data) ทีพ่ร้อมต่อการนำาไป
พัฒนาต่อยอดและแบ่งปันสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

๕. ผลักดันเมืองต้นแบบด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development And Innovation: 
RDI) ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการทดลอง ทดสอบผลงานในสนามทดสอบจริง (Testbed และ Sandbox)  
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสัญชาติไทย

๖. สร ้างการมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยจัดให ้ช ่องทางการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
ในพื้นท่ีเป้าหมายการพัฒนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมออกแบบ ร่วมบริหาร ร่วมตรวจประเมินผล  
(Citizen Engagement) เพื่อสร้างความยั่งยืน

๗. ขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู ่พื้นที่เป้าหมาย ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในรูปแบบ
กายภาพ และในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (IoT Platform, CCTV Platfrom เป็นต้น) สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจับคู่การพัฒนาระหว่างรัฐกับเอกชน 
หรือเอกชนกับเอกชน หรือรัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
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ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

- วางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง: เริ่มตั้งแต ่
การเลือกเมือง ซ่ึงจะต้องมีคณะกรรมการร่วม 
ระหว่างเมืองและกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อคัดเลือก
พื้นที่ และวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของพ้ืนท่ีน้ันให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
ในเมือง 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควบคู่กับพัฒนาคน
ร่วมกับรัฐบาลและเอกชน ได้แก่ เครือข่ายความเร็ว
สูง การสร้างเครือข่าย Internet of Things และ 
CCTV พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนาและสร้างให้มีการ
ใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ดิจิทัล เพื่อให้มีศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลที่สนับสนุนงาน
ด้านธุรกิจสร้างสรรค์และเป็นพ้ืนท่ีสำาหรับการทำางาน
ร่วมกัน 

- การพัฒนา Service Platforms ควบคู่กับ 
การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม ่
ในด้านเมืองอัจฉริยะ และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเมือง 

- ดูแลและขยายผลงานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
จังหวัด และเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นต่อไป ร่วมกับ 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะที่นักพัฒนาเมืองจะสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหา และต่อยอด 
การพัฒนาเมืองได้

- ตั้ง Smart City Operation Center  
หรือ War Room ข้ึนท่ีส่วนกลางเป็นการเช่ือมโยงข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการและวางแผนการตัดสินใจ 
ในปีถัดไป

– ๗๗ เมืองอัจฉริยะ  
ปี ๒๕๖๐ เริ่มพัฒนา 
Smart EEC ใน ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง ขยายผล 
การพัฒนาใน ภูเก็ต 
เชียงใหม่ ขอนแก่น

– มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท IoT 
เพื่อเมืองอัจฉริยะ

– กระตุ้น Demand สร้าง
ตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล
เพื่อเมืองอัจฉริยะ 

– เกิด Open Data 
Platform เมืองอัจฉริยะ
ของไทย

– ลดค่านำ้ามันในการเดิน
ทางได้ ๑๗๕ ล้านบาทต่อปี 

– ลดการเกิดอุบัติเหตุ  
และอาชญากรรม  
เพื่อเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย

หน่วยงานหลัก
ดศ. มท. พน. 
คค. อก. วธ. 

อว. พม.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง
ทุกกระทรวง
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62 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน พื้นที่ ๗ จังหวัด กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

 ดศ. คค. มท. พณ. อว.

 
 ผลผลิต 

๑)  พัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ตัวแทน ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง

๒)  ประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนามากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะพื้นฐาน และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอาชญากรรม

๓)  เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลของเมือง ในพื้นที่ตัวแทนพัฒนา ๗ จังหวัดเป้าหมาย

๑.
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๕. ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน

 ๕.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
แม้ว่าแนวโน้มการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จะมีทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนทุกปี โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยคิดเป็น 
๒.๒๔ ล้านล้านบาท และ ๒.๕๒ ล้านล้านบาท ตามลำาดับ๑๕ ประชาชนจำานวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในการทำาธุรกรรม
ผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากกลัวการถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลยังมาควบคู่กันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีสามารถสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับ
ประเทศ โดยสถิติการรับมือภัยคุกคามของประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ ที่รวบรวมโดย ThaiCERT พบว่า มีการรับแจ้งเหตุ
และประสานงานรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งสิ้น ๓,๗๙๗ ครั้ง ซึ่งในรายละเอียดภัยคุกคามที่พบมากที่สุด ๓ อันดับแรกคือ 
มัลแวร์ (Malicious Code) การบุกรุกระบบ (Intrusions) และการฉ้อโกง (Fraud)

โดยในส่วนของภาครัฐเองที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และเริ่มให้บริการ E-Service 
และ Smart Service แก่ประชาชน และพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำาหนดให้หน่วยงานของรฐัทีม่กีารทำาธรุกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ต้องจดัทำาแนวนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ แต่หน่วยงานภาครัฐเองจำานวนหนึ่งก็ยังมิได้ตระหนักถึงภัยและผลกระทบในประเด็น
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับภาครัฐเองประสบปัญหาท่ีค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของ 
ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรด้าน Cybersecurity

 
นอกจากนี้ ในการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ดัชนีด้านความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนดิจิทัลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง

คือ การจัดอันดับของ Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles โดยในปี ๒๕๕๘ สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) จัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศลำาดับที่ ๑๕ จากทั้งหมด ๒๙ ลำาดับกลุ่มประเทศ ซึ่งประเทศไทย
ยังเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจ  
มีความเชื่อมั่นในการทำาธุรกรรมออนไลน์ มีระบบรองรับที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
มีมาตรการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภค

๑๕ สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ (องค์การมหาชน), การสำารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
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64 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

 

แนวทางการขับเคลื่อน
มุง่เน้นการสร้างความเชือ่มัน่ด้วยการป้องกันและปราบปราม ภยัคกุคามทางไซเบอร์ทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้และบางครัง้

ถงึขัน้สร้างความเสยีหายแก่ระดบับคุคลและระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การดแูลหน่วยงานภาครฐัซึง่จำานวนหนึง่กย็งัมไิด้
ตระหนกัถงึภยัและผลกระทบในประเดน็ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูและระบบคอมพวิเตอร์ รวมถงึเร่งแก้ปัญหาทีค่่อนข้าง
รุนแรงของประเทศไทยในเรื่องของการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรด้าน Cybersecurity ทั้งในภาครัฐและเอกชน

๑. บริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ต้ังแต่การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ การพัฒนากลไกการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำาเป็นอย่าง
ยิง่ยวด การพัฒนา Security Framework and Standards ไปจนถึงการพัฒนากำาลังคน 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ของประเทศโดยเร่งด่วน

๒. พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในการทำาธุรกรรมออนไลน์ เช่น การผลักดันกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล การพัฒนากลไกเฝ้าระวงั ลดความเส่ียงและผลกระทบ
จากการฉ้อโกงออนไลน์ การพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ไปจนถึง 
การส่งเสรมิให้ภาคธรุกิจกำากบัดแูลตนเองได้อย่างมีธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น 
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ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

โครงการ ตดิตามและเฝ้าระวงั
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จำาเป็นอย่างยิ่งยวด  
(Critical Infrastructure)

ระบุและทบทวนรายชื่อ 
หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐานที ่
มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวด  
เพื่อบริหารจัดการและลด 
ความเสี่ยง กำาหนดหน้าที ่
ของผูด้แูลระบบทีต้่องเฝ้าระวงั
และมีมาตรการดำาเนินการ 
เมื่อเกิดปัญหาภัยคุกคาม
ไซเบอร์อย่างทันท่วงท ี
และมีประสิทธิภาพ จัดให้มี
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ภยัคกุคามไซเบอร์แก่หน่วยงาน
และประชาชนทั่วไป ให้เกิด 
การเรยีนรูแ้ละตระหนกัถึง 
ภยัคกุคาม การลดความเสี่ยง 
และสร้างความปลอดภัย 
เมื่อมีการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้วยการขจัดจุดอ่อน 
ที่จะชักนำาภัย

โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ำาเป็นอย่างยิง่ยวด 
(Critical Infrastructure) มีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการปัญหา
และป้องกันความเสี่ยง ใช้เวลาลดลง
ในการระงบัเหต ุลดปริมาณความเสียหาย 
หยุดยั้งภัยคุกคาม และดำาเนนิการ 
ทางกฎหมายกบัผูก้ระทำาผดิ

หน่วยงานหลัก
ทกุกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง 
ในแต่ละภาคส่วน ได้แก่ 
๑. ด้านตลาดเงนิ ตลาดทนุ
๒. ด้านทะเบยีนราษฎร์
๓. ด้านสขุภาพ
๔. ด้านสาธารณปูโภค
๕. ด้านการขนส่งคมนาคม
๖. ด้านโทรคมนาคม 
และการสือ่สาร
๗. ด้านการค้า การลงทนุ
๘. ด้านการบริหารจัดการ 
ภัยพิบตัิ
๙. ด้านความปลอดภยั 

หน่วยงานร่วม
ดศ. ทำาหน้าที่ประสานงาน
และดูแลภาพรวม

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการสนับสนุนการดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity 

Missions)

ดศ.

๒. โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce 

Sustainability)

ดศ.

๓. โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Cybersecurity อว. 

 
ผลผลิต

  ๑) จำานวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมท่ีมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและรับมือจากภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า ๘๐ หน่วยงาน

 ๒) พัฒนาต่อยอดและกระตุ้นผู้ประกอบการให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้าสู่ระบบ e-Directory ที่เพิ่มขึ้น 
จำานวน ๑,๓๑๕ ร้านค้า โดยคิดเป็นจำานวนทั้งหมด ๒,๗๕๐ ร้านค้า
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66 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๕.๒ ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำารงชีวิตที่ต ้อง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังเช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภค
สินค้าและบริการท่ีเปลี่ยนไป ท่ีสามารถซื้อขายผ่านออนไลน์อย่างไร้ข้อจำากัดทางกายภาพ ดังนั้นการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องก้าวตามให้ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการดำารงชีวิต
ในปัจจุบนั ซึง่กฎหมายและมาตรฐานเป็นปัจจยัสำาคญัทีจ่ะต้องปรบัปรงุให้ทนัสมยัรองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ 
โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในประเด็นนี้เช่นกัน จึงได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้เกดิความชดัเจนและถอืปฏบิตัิ
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน๑๖ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมาย 
ว่าด้วยการกำาหนดให้หน่วยงานภาครฐัต่าง  ๆทีด่ำาเนนิการเกีย่วกบัการอนญุาต การจดทะเบยีน หรอืการแจ้ง (ยกเว้น รัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี ศาลและกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ กระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา การอนุญาตตามกฎหมายว่าด ้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติการ 
ทางทหารด้านยุทธการ การควบคุมยุทธภัณฑ์ และโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน) สามารถยื่นคำาขอผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำาขอด้วยตนเองเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ภาคประชาชน

๒. พระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือเป็นกฎหมายหลัก เพ่ือให้เกดิความชัดเจน
ในการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ของประเทศในปัจจบุนั โดยกำาหนดให้ 
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยการพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ให้ทำาเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว 
หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยต้องดำาเนนิการตามอำานาจหน้าทีข่องตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว 
และสำานักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น 
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีดำาเนินการตามภารกิจที่กำาหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องจัดทำาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านท่ีคณะกรรมการมอบหมายเพื่อทราบ

 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่ม

เตมิพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการที ่
ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการ 
กระทำาความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๔. พระราชบญัญตัริะบบการชำาระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการตรากฎหมายเพือ่บูรณาการกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับระบบ
การชำาระเงิน เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และเอ้ือต่อการนำาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาบรกิารการชำาระเงนิ โดยมีการกำากับ
ดแูลทีเ่หมาะสมกบัขนาดและความเสีย่งของธรุกิจ รวมถงึยกระดบัการกำากบัดแูลระบบการชำาระเงนิให้มคีวามม่ันคง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕. พระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ฉบับที ่ ๓) และ (ฉบบัที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ปรบัปรงุกลไกในการกำากบัดแูลการประกอบธรุกจิบริการเกีย่วกับธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ให้ชดัเจนและสอดคล้อง
กบัการพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้การกำาหนดให้บคุคลสามารถพสิจูน์และยนืยนัตัวตนผ่านระบบ
การพิสจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลัได้ โดยมกีลไกการควบคมุดูแลผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือน่าเช่ือถือ
และปลอดภัย

๑๖ ปรับปรุงข้อมูลสถานะกฎหมายล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
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๖. พระราชบัญญัติสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการตรากฎหมายเพื่อให้มีหน่วยงาน
ที่มีการบริหารงานที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เพื่อรับผิดชอบในการดำาเนินการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

 
๗. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์

และกจิการโทรคมนาคม ฉบับที ่๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) และฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) แก้ไขเพิม่เติมกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้ 
คลืน่ความถีไ่ด้พฒันาขึน้ สมควรปรบัปรงุการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถี ่ เพือ่ให้การใช้คลืน่ความถ่ีเกดิประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนัน้ เพือ่ประโยชน์ในการแจ้งเหตฉุกุเฉนิทีต้่องการความช่วยเหลอืของประชาชน สมควรกำาหนดให้มเีลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด

๘. พระราชบญัญตัสิภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการตรากฎหมายเพือ่รองรบั
การขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั โดยการรวมตัวของภาคเอกชนในธรุกจิหรืออตุสาหกรรมดจิทิลั ซึง่มีความพร้อม
ทั้งด้านกำาลังคน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีความใกล้ชิดและความเข้าใจพฤติกรรม
ของผู้บริโภค เพื่อเป็นองค์การสำาคัญในการทำางานร่วมกับรัฐบาล และภาคเอกชนอื่นๆ ในการสนับสนุนการผลิต 
และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อันจะนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 
และการนำานวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๙. พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตท่ีุต้องตรากฎหมายฉบบันีเ้นือ่งจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และแนวโน้มการเกดิการละเมดิสทิธใินข้อมลูส่วนบุคคลและสทิธิ
ความเป็นส่วนตัวมเีพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการนำาข้อมลูส่วนบคุคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมชิอบหรอืโดยไม่ได้
รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า หรอืเพือ่ประโยชน์ในการนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ใน
การกระทำาความผิดต่างๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำาเป็นในการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคลของประเทศ เพือ่สร้างกลไกการให้ความคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเป็นมาตรฐานเดยีวกันและสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยไม่ต้องสร้างภาระหน้าทีแ่ก่ผูเ้กีย่วข้องจนกลายเป็นข้อจำากดัหรอือปุสรรคในการประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่างๆ จนเกินสมควร

๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุที่ต้องตรากฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก
ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการ 
ให้บริการโดยปกติของดาวเทียม มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ได้อย่างทันท่วงที สมควรกำาหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการท่ีมีความสำาคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญ 
ทางสารสนเทศท้ังหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ 
ในการดำาเนินการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ ์
อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนกำาหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพ และต่อเนื่อง อันจะทำาให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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68 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๑๑. พระราชบัญญตักิารบรหิารงานและเชือ่มโยงข้อมลูภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการตรากฎหมายเพือ่ให้เกิด 
การบูรณาการการทำางานและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ และอำานวยความสะดวกโดยกำาหนดให้ม ี
การจัดทำาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิิทัล (Digitization) การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ (Integration) โดยมีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน และมีระบบบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบริการดิจิทัลระหว่าง 
หน่วยงานรฐัเข้าด้วยกนั การเปิดเผยข้อมลูเปิดภาครฐัในรปูแบบดจิิทิลั (Open Government Data) โดยให้เปิดเผย
ข้อมลูเปิดภาครฐัในรปูแบบดจิทิลัต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั (Open Government Data Center) 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นและนำามาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ดังนั้น ประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนา กฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation) จึงเป็นเรื่อง
สำาคัญที่รัฐบาลต้องอำานวยความสะดวกให้เกิดขึ้น เพื่อแก้ไข บรรเทาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
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แนวทางการขับเคลื่อน
มุ่งปรับปรุง และพัฒนาให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ทันสมัยชัดเจน และมีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากลเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจ การดำารงชีวิตของประชาชน รองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๑. กำาหนดมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นการ
ทั่วไป จัดให้มีระบบและข้อมูลมีความพร้อมต่อการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทำา
ธรุกรรมระหว่างรฐั เอกชนและข้ามหน่วยงาน มกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลแบบทันที

๒. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Analytic) ต้องเป็นไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งมีการจัดตั้ง 
หน่วยงานกลางดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำาหนดหลักเกณฑ์การให้
ความยินยอมและขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๓. ภาครัฐจัดทำาชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย ชัดเจน มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา 
ให้การทำา E-Business ในประเทศไทย มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และน่าเชื่อถือ 
การเคลือ่นย้ายสินค้ามปีระสทิธภิาพมากขึน้ด้วยระบบ e-Logistics ด้านระบบการชำาระเงนิ
มีวิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่สะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

๔. มีกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีผลใช้
บังคับ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเชิงสถาบัน การจัดตั้งหน่วยงาน 
ที่ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

ปฏิรูประบบกฎหมายที่เน้น

การส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาดิจิทัล ยกเลิก

กฎหมายที่เป็นอุปสรรค

- บูรณาการกฎหมายทั้งระบบ 

ด้วยการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจัดกลุ่มกฎหมาย

ที่ต้องบัญญัติขึ้นใหม ่ ปรับปรุง 

หรือยกเลิก

- ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 

และบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมท่ีเอ้ือต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จากกฎหมายท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน  

เพ่ือกำาหนดกรอบปฏิบัติที่เหมาะสม 

กับบริบทของการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 

- ติดตามและปรับปรุงกฎหมาย 

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

- ชุดกฎหมายที่ได้รับ 

การปรับปรุง เช่น จัดให้มี

กฎหมายคุ้มครองพลเมืองดี

ผู้แจ้งเบาะแสจนนำาไปสู่การ

จับกุมผู้กระทำาความผิด เป็นต้น

- กฎหมายฉบับใหม่ที่เหมาะสม

ต่อบริบทการขับเคลื่อนประเทศ 

ที่ไม่ได้จำากัดเฉพาะ 

เรื่องสารสนเทศเท่านั้น  

เช่น กฎหมายเก่ียวกับการรองรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป็นต้น

หน่วยงานทุกกระทรวง

ที่รับผิดชอบดูแล

กฎหมายแต่ละฉบับ 

ที่เกี่ยวข้อง
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70 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

การกำาหนดมาตรฐาน 
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล

- ตรวจสอบ รวบรวม และจัดกลุ่ม
มาตรฐานที่จำาเป็นเร่งด่วน

- จัดทำามาตรฐานต่างๆ ที่จำาเป็น 
เพิ่มเติม ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบต่างๆ 
ในภาพรวม

ชุดมาตรฐานที่จำาเป็นครบถ้วน
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ในบางกรณีจำาเป็นต้อง
ปรับใช้มาตรฐานสากลในทันที 
เช่น มาตรฐานการจราจร 
ทางอากาศ ของ ICAO 
มาตรฐาน Information Security 
เป็นต้น 

หน่วยงานทุกกระทรวง
เพื่อกำาหนดและจัด

ทำามาตรฐานที่จำาเป็น
เพื่อนำาไปใช้ในรูปแบบ

เดียวกัน

ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ หน่วยงาน

๑. โครงการ จัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ.

๒. จัดทำากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสาระสำาคัญของกฎหมายที่มีการปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม่ ดศ.

ผลผลิต
กลุ่มกฎหมายที่มีการปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม่ทั้งสิ้น ๘ ฉบับ
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๖. ยุทธศาสตร์พัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: ๑ ประเด็นขับเคลื่อน

 ๖.๑ การพัฒนากำาลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital Literacy)
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู ้คนทั้งในด้านรูปแบบ 

การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำามาใช้ในการอำานวยความสะดวก 
ในทุกมิติ ประชากรในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ อัปเดตตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนา 
ไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา สามารถประมวลผลข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน คิดอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจจากข้อมูล 
ที่หลากหลายได้ และต้องสามารถฉกฉวย ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มากับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างรายได้ 
สร้างธุรกิจ พัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนาตนเอง

 
ในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการทำางานและการดำารงชวีติ OEECL ได้จัดประเภทของทกัษะทีจ่ำาเป็นไว้ ๔ ทกัษะ ได้แก่

 Digital Literacy อันเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ 
การคิดวิเคราะห์ และรู้ทันข้อมูลในโลกยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัย 
ความเป็นส่วนตัว เป็นทักษะที่ประชากรยุคดิจิทัลจำาเป็นต้องมีเพื่อการดำารงชีวิตในสังคม
ยุคดิจิทัล

 
 Complimentary Skill ซึ่งเป็นทักษะ Non-Digital พื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับการทำางาน

ในยุคดิจิทัล เช่น การทำางานเป็นทีม การประมวลผลข้อมูล การส่ือสาร การวางแผน 
และการแก้ไขปัญหา

 Generic Digital Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานสำาหรับการทำางานในบริษัท 
ทัว่ไปในยุคปัจจุบัน ได้แก่ ความสามารถในการค้นหาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ ์
ดิจิทัลต่างๆ

 Specialist Skills คือทักษะในการทำางานด้านดิจิทัลระดับสูง ได้แก่ การเขียนโปรแกรม 
การสร้างแอปพลิเคชัน หรือการบริหารจัดการระบบ เป็นต้น

ปัจจุบันในประเทศไทย ยังมีความต้องการในการพัฒนากำาลังคนเพ่ือให้พร้อมสำาหรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ในทุกระดับ ตั้งแต่การพัฒนา Digital Literacy และทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสำาหรับประชาชนทั่วไปในการดำารงชีวิต 
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสำาหรับยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพทั่วไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
ในการทำางานทีส่งูขึน้ การพฒันาทกัษะระดบัสูงด้านดิจิทัล ท้ังในด้านคณุภาพและปริมาณ โดยจำานวนบณัฑิตด้านเทคโนโลยี
ดจิทิลัทีผ่ลติได้ มจีำานวนและคณุภาพไม่เพยีงพอต่อความต้องการของอตุสาหกรรม โดยประเทศไทย มผู้ีท่ีทำางานด้านพฒันา
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ คน (ที่มา TDRI) รวมไปถึงการพัฒนาทักษะกำาลังคนเพื่อเตรียมพร้อม 
ต่องานใหม่ๆ ทางด้านดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น งานด้านการสร้างเนื้อหาดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
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72 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แนวทางการขับเคลื่อน
มุ่งเน้นการพัฒนากำาลังคนและประชาชนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหากำาลังคนของประเทศไทยที่ขาดแคลน

บุคลากรด้านดิจิทัลในทุกระดับ และขาดแคลนเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และปัญหาเร่ืองการใช้ประโยชน ์
จากเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ไปสู่การพัฒนากำาลังคนในทุกกลุ่มทั้งกลุ่มทำางานด้านดิจิทัลและกลุ่ม 
ทำางานอื่นๆ ให้มีทักษะดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาประชาชนทั่วไปให้สามารถ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ

๑. พัฒนากรอบแนวคิด (Framework) สำาหรับ
ทักษะดิจิทัลแต่ละประเภทเป็นมาตรฐานกลาง 
เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานระหว่างนายจ้าง ผู้ท่ีต้องการ
พัฒนาทักษะ และสถาบันที่ทำาหน้าที่ฝึกอบรม

๒. ส่ ง เสริมสนับสนุนให้บริษัทเอกชนที่ เ ป็น
ผู้นำาในด้านเทคโนโลยี สถาบันอบรม สถาบัน
อุดมศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง
จัดการการเรียนการสอน การอบรมหรือกิจกรรม
ที่สร้างความเช่ียวชาญและทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มทำางานด้านดิจิทัล และกลุ่ม
ทำางานอื่นๆ)

๓ .  ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ภาคเอกชนพัฒนา
กำาลังคนในหน่วยงาน องค์กร ให้มีทักษะดิจิทัล 
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลไกสร้างแรงจูงใจ เช่น สิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนหรืออุดหนุน
ทางการเงิน 

๔ .  อำ านวยความสะดวกและใ ห้ สิท ธิ พิ เศษ 
ในการเข้าประเทศมาทำางานของบุคลากรจาก 
ต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดิจิทัลเฉพาะทาง 

๕ .  สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่ม  
โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง  กลุ่ ม เด็ กและ เยาวชน  
ก ลุ่มสูงอา ยุ และก ลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส มีความ รู้  
ความเข้าใจ ในเรื่องการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน เกิดประโยชน์  
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

การเสริมสร้างศักยภาพ 
และเตรียมความพร้อม 
กำาลังคนดิจิทัล

- พัฒนากำาลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม 
การศึกษา และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของแรงงานไทย
สู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล

- ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับธุรกิจและแนวทางการเปลี่ยนผ่าน
ธุรกิจเดิมสู่การทำาธุรกิจยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation)  
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs

- เร่งสร้าง Digital Tech Startup ควบคู่กับ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเดิมให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน 
ได้อย่างแท้จริง

- มีผู้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัล 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ไม่น้อยกว่า  
๕๕,๐๐๐ ราย

- เพ่ิมทักษะและการ
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย ในระดับ
ชุมชนและโรงเรียน 
ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า  
๒๐๐,๐๐๐ ราย

- กำาลังคนดิจิทัลสามารถ 
สอบ Certification  
ระดับ Professional 
ได้ ๗,๐๐๐ ราย

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

ดศ. ศธ. อว. นร. 
(สถาบันคุณวุฒ ิ

วิชาชีพ)

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง

อก. พณ. 

การพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการยก
ระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
(Digital Government Skills)

จัดหากลไก และมาตรการ/เครื่องมือช่วยเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บรรลุผลสำาเร็จในการดำาเนินงานตามนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล แบ่งเป็น 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล 
ด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
๒. การบูรณาการข้อมูลทุกขั้นตอนด้าน
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐกับหน่วยงานทุกฝ่าย
๓. การยกระดับบริการด้านศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐทั้งระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล  
ณ จุดเดียว

เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ 
สำาหรับการทำางาน 
ที่มีสภาพแวดล้อม 
เป็นดิจิทัล

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก
นร.(ก.พ.) ดศ.

พันธมิตร 
กับสถานศึกษา 

และองค์กรต่างๆ  
ท้ังในและนอกประเทศ 

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
และกำาลังคนด้านวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science)

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและกำาลังคนด้าน Big Data  
รองรับปริมาณและความต้องการในอนาคต

กำาลังคนด้าน Big Data 
Analytics

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก

ดศ. ศธ.
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โครงการสำาคัญ แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน

การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 
และกำาลังคนด้าน  
Cybersecurity  
ของประเทศไทย  
(Cybersecurity Specialists 
and Professionals)

จัดตั้ง Cybersecurity Training Facility  
(ภายใต้หน่วยงานกลางด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ) และเร่งพัฒนา 
ผู้เชี่ยวชาญและกำาลังคนด้าน Cybersecurity  
ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เพียงพอรองรับ
กับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาพร้อมกับยุคดิจิทัล  
ให้ทัดเทียมกับการพัฒนาด้านนี้ของประเทศอื่น 
ในภูมิภาค 

– Cybersecurity      
Training Facility  
๑ ศูนย์

 
– จำานวนผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Cybersecurity 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
จำานวน ๑,๐๐๐ คน

 
– จำานวนกำาลังคน 
ในสาขาดิจิทัล  
ทั้งในภาครัฐ 
และเอกชนที่มีความรู้
เรื่อง Cybersecurity 
๓,๐๐๐ คน

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนหลัก
ดศ. กห. สตช.

หน่วยงาน 
ขับเคลื่อนรอง 
ทุกกระทรวง

 ตัวอย่างโครงการสำาคัญระยะ ๑ ปี ๖ เดือน 

โครงการสำาคัญ ระยะ ๑ ปี ๖ เดือน หน่วยงาน

๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล  ดศ. ศธ. รง.

๒. โครงการยกระดับทักษะและศักยภาพบุคลากรภาครัฐ นร. ดศ. 

๓. โครงการพัฒนาทักษะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดิจิทัล ดศ. นร. ศธ. อว.

ผลผลิต 
๑) เกิดทักษะแรงงานด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ๒๐๐,๐๐๐ คน
๒) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ๕๐,๐๐๐ คน ได้รับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล 
๓) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ๑,๐๐๐ คน

อน่ึง โครงการท่ีกล่าวถึงในแต่ละประเด็นการขับเคลื่อนต่างๆ เหล่านี้ เป็นโครงการที่แสดงถึงพลังความร่วมมือ 
ในการดำาเนินงานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน ซ่ึงเป็นโครงการที่ส ่งผลกระทบสูง สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้น 
กับประเทศอย่างเป็นผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังเป็นฐานในการกำาหนดหัวข้อการจัดทำาแผนบูรณาการประจำา
ปีงบประมาณ ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพรวมท้ัง
เป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานตามกรอบวาระนโยบายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของประเทศของรัฐบาล เพื่อพัฒนา
ประเทศตามประเด็นสำาคัญเร่งด่วนต่อเนื่อง
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76 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

คณะกรรมการดิจิทัลฯ

หนวยงานของรัฐ

แผนบูรณาการงบประมาณ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จัดสรร/ พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ป

จัดทำหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการหรือ

แผนงานที่มีอยูใหสอดคลอง

การจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำป

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ

ติดตามประเมินผล

ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ รายงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ

สำนักงบประมาณ

สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.

5

$

$

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองทุน
พัฒนาดิจิทัลฯ

กลไกการขับเคลือ่น

62TP338_��������������������_ok.indd   76 8/20/2562 BE   2:28 PM



77

บทที่ ๕ กลไกการขับเคลื่อน

กลไกการขับเคลื่ อนประเทศตามแผนปฏิบัติการด ้านดิจิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม ระยะ ๕ ป  ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะให้ความสำาคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อเตรียมพร้อม
ต่อการปรับเปลี่ยนสู่บริบทใหม่ในยุคดิจิทัล ด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ภายใต้นโยบายการขับเคล่ือน
ประเทศไทย สิ่งที่ต้องเร่งดำาเนินการคือการขับเคลื่อนให้เห็นผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้าง
เชิงสถาบันใหม่เพื่อให้สอดรับต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการบูรณาการและการจัดสรรทรัพยากรที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า และจัดให้มีกลไกในการทำางานและติดตามผลการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดสัมฤทธิผลจำาเป็นต้อง
อาศัยกลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ควบคู่กับการกำาหนดกลไก
สนับสนุนท้ังในส่วนของกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลไกการบูรณาการการนำา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติการ และกลไกการติดตามประเมินผลและติดตามสถานการณ์

๑. กลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำาหนดกลไกการขับเคลื่อน 

ในเชิงสถาบัน ท่ีกำาหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการระดับชาติ
ทีม่อีำานาจหน้าทีใ่นการจดัทำานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำาหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน รวมท้ังมาตรการทางภาษี 
และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีคณะกรรมการเฉพาะด้านทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต ิเป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ และมสีำานกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลัเป็นหน่วยปฏบัิตกิารหลกั
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานวิชาการมีอำานาจ
หน้าท่ีหลักในการจัดทำาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้าน เป็นศนูย์กลางในการประสานงาน และสนบัสนนุการปฏบิติังานตามนโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน สำารวจ
เกบ็รวบรวมข้อมลู ตดิตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ์ด้านการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม แนวโน้ม
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการกำากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงานรวมทั้งมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน 
ทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยมี
อำานาจหน้าที่หลักในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุน และดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
ด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล
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ในด้านกลไกการกำาหนดนโยบายและการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวให้ทำาเป็นประกาศ 
พระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ 
ทกุหน่วยดำาเนนิการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว และให้สำานกังบประมาณต้ังงบประมาณให้หน่วยงาน 
ของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น นอกจากน้ียังกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำาเนิน
การตามภารกิจที่กำาหนดในนโยบายและแผนระดับชาติ จัดทำาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู ่
ให้สอดคล้อง และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านทีค่ณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิอบหมาย
เพื่อทราบในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านท่ีได้รับมอบหมาย เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่ได้รับ 
ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผน
ดำาเนินการปรับปรุงให้สอดคล้อง

ภายใต้ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังได้กำาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นในสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒. กลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เพื่อรองรับการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
จำาเป็นต้องนำากระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการกำาหนดยุทธศาสตร์บนพื้น
ฐานของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสถิติเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย (Policy Design) ทั้งการเสนอ
แนวคิด เสนอแนะ เสนอทางเลือก และให้ความเห็นในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการผ่านช่องทาง
และแพลตฟอร์มต่างๆ โดยทำางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน รวมทั้งการกำาหนดกลไกการทดลอง
นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ก่อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อกำาหนดเป็นนโยบายสาธารณะตามกลไกของ พ.ร.บ. การพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น

การพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการดังกล่าว จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาของประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา และศักยภาพของประเทศ การพัฒนาในบริบทโลก 
และข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ทั้งในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมในเชงิองค์รวม กฎหมาย กฎระเบยีบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยมคีวามมุง่หมาย
ให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการที่เป็นนวัตกรรมทางนโยบาย (Policy Innovation)  
และเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Model)

ท้ังนี้การขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมุ่งการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำางานสำาคัญ อาทิ การนำาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics) มาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ การจัดให้มี
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านระบบดิจิทัล (Crowdsourcing Platform) เป็นต้น
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๓. กลไกการบูรณาการการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในการนำานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไปสู่การปฏิบัตินั้น นอกเหนือจากกลไกการขับเคลื่อน ตามที่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว จำาเป็นต้องมกีารกำาหนดกลไกการบรูณาการการทำางาน 
โดยการกำาหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานขับเคล่ือนหลักในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ให้มุง่เน้นการทำางานในลกัษณะเชือ่มโยงสอดประสานกนั ทัง้ในส่วนของสำานกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ และสำานกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล โดยสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตจิะมบีทบาทสำาคญัในการเป็นศนูย์กลางในการสือ่สาร ประสาน และบรูณาการความร่วมมอื ให้ทกุภาคส่วน
นำานโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการให้เงินทุนสนับสนุน ในการดำาเนิน
การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ผ่านกองทนุพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสำานกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั จะเป็นหน่วยปฏบิติัการหลักในการส่งเสริม และสนบัสนนุทุกภาคส่วนให้เกดิการพัฒนาอตุสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิลั ตลอดจนพฒันาและส่งเสรมิให้เกดิการนำาเทคโนโลยดีจิทัิลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม วัฒนธรรม และความมัน่คงของประเทศ โดยทำางานร่วมกบัส่วนราชการ และองค์การมหาชนในสงักดักระทรวง
ดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ผลักดันการนำานโยบายไปสู่การปฏบิติั

 
นอกจากนี้จะร่วมมือกับสำานักงบประมาณ นำากลไกการจัดทำางบประมาณแผ่นดิน มาใช้ในการ

ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและแนวทางการดำาเนินงาน ตามที่ได้กำาหนดไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สู่การกำาหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
และกรอบการจดัทำางบประมาณในลกัษณะบรูณาการในแต่ละปีงบประมาณ ท้ังในมติิการบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ 
(Agenda Based) และบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Based) รวมทั้งร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (สำานักงาน ก.พ.ร.) ให้มีการกำาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง
ทั้งในลักษณะของการกำาหนดตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงานและตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบสำาหรับ
หน่วยงานของรัฐในการวางแผนและกำาหนดแนวทางดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจะวางกลไกในการทำางาน 
ในลักษณะเชื่อมโยงและบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ให้บรรลุเป้าหมายในเชิงองค์รวม

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามภารกิจการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ จะกำาหนดบทบาทของผูบ้ริหารระดบัสงูในหน่วยงานของรฐัทุกหน่วยงาน 
ให้เป็นผู้นำาในการวางยุทธศาสตร์และผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามภารกิจของหน่วยงาน

รวมทั้งจะร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำานักงาน ก.พ.) วางกลไก 
ในการวางแผนและพัฒนากำาลังคนดิจิทัลของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทการพัฒนาของประเทศ 
เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญของรัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยให้ความสำาคญักบัการเสรมิสร้างศกัยภาพของผูบ้รหิารระดับสงูในหน่วยงานของรฐั ให้เป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจ
ในศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู ่ไปการยกระดับความรู ้และทักษะ 
ของบุคลากรภาครัฐ ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางานและการให้บรกิารของภาครฐัและการพฒันา
บุคลากรท่ัวไปให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำางานของภาครัฐเทคโนโลยดิีจิทัลในการปฏบิติังาน เพ่ือเป็นการสร้างวฒันธรรมการใช้
เทคโนโลยดีจิทัิลในการทำางานของภาครัฐ
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80 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นอกจากการเชื่อมโยงการทำางานระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับหน่วยงานกลาง
และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั้งสำานักงบประมาณ สำานักงาน ก.พ.ร. และสำานักงาน ก.พ. ดังกล่าวแล้วในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมาย ยังจำาเป็นต้อง มีกลไกการประสาน 
ความร่วมมือเชื่อมโยง และบูรณาการการทำางานกับภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการทำางานในลักษณะ
เครือข่าย หรือพันธมิตรร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ภาควิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๔. กลไกการติดตามและประเมินผล และติดตามสถานการณ์
การติดตามและประเมินผลการนำานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่การปฏิบัตินั้น จำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการกำาหนด
ให้มีกลไก หรือเครื่องมือในการติดตามสถานะ และรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานในแต่ละมาตรการ 
ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมเฉพาะด้านได้รับทราบเป็นระยะ รวมทั้ง
จะกำาหนดให้มีการประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินงานทั้งในช่วงระหว่างและในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาของนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการประเมินความพึงพอใจและการรับฟัง
ความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุกลุม่ เพือ่นำามาทบทวน ประกอบการพจิารณาปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์ แผนงาน 
และมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์

สำาหรับการติดตามการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการดำาเนินการตามภารกิจที่กำาหนดในนโยบาย
และแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมนัน้ จะร่วมมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (สำานกังาน ก.พ.ร.) นำากลไกการประเมนิผลการปฏบิติัราชการของส่วนราชการ ทีม่กีารกำาหนดตวัช้ีวัด
การปฏิบัติราชของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของกลไกการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติเข้ามาใช้ 
โดยมุง่ประเมนิประสทิธภิาพการดำาเนนิงาน ท้ังในมติภิารกิจเชงิยทุธศาสตร์ (Agenda Based) มติเิชงิพืน้ที ่ (Area Based) 
และมิตกิารบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมการบริการ (Innovation Based)

ในการติดตามความก้าวหน้าและสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของประเทศจะกำาหนด
ให้มีกลไกการติดตาม จัดเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Center) ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ในการวางยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจของประเทศ  
อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเปิดสำาหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ  
ในการติดตาม และรับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ถูกต้อง 
เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน รวมท้ังจะกำาหนดให้มีกลไกในการติดตามสถานการณ์ปัญหาและข้อจำากัด 
ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือผลักดันการกำาหนดมาตรการ หรือแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา ลดข้อจำากัด และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลของประเทศ
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