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ประจาวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

“รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ติดตามการขับเคลื่อนงานดิจิทัลไทยแลนด์ของ ก.ดิจิทัลฯ”
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดาเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ เน้นการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหาร
จัดการงานให้เกิดการบูรณาการ ก้าวทันเทคโนโลยี และมีนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ที่กาลังจะเกิดขึ้น
รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ “เน็ตประชารัฐ” ของ บมจ.ทีโอที การขยายโครงข่ายซับมารีนเคเบิล
ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของ บจ.ไปรษณีย์ไทย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม
และนาไปสู่ชุมชน ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
“เปิดประกวดราคาอุปกรณ์โครงการเน็ตประชารัฐ”
บมจ.ทีโอที ได้ประกาศขายแบบประกวดราคาการ
จัดซื้ออุปกรณ์รองรับโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนาแสง (FTTx)
หรือ โครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 5 ประเภทอุปกรณ์
ได้แก่ เคเบิลใยแก้วนาแสง อุปกรณ์ข่ายสาย ODN
อุปกรณ์ Optical Line Terminal อุปกรณ์ Switch และ
อุปกรณ์ Wireless Access Point ระหว่างวันที่ 23 ม.ค.
– 6 ก.พ. 2560 ขณะนี้มีผู้สนใจซื้อแบบแต่ละรายการ
ประมาณ 18 – 24 ราย โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560
ได้เชิญผู้มีความประสงค์จะเสนอราคามาประชุมเพื่อตอบ
ข้อซักถาม และกาหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา เมื่อวันที่
10 ก.พ.2560 พร้อมให้ผู้เสนอราคาทุกรายลงนามใน
ข้อตกลงคุณธรรมอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนาม
ในสัญญาได้ในต้นเดือน มี.ค. 2560 และส่งมอบอุปกรณ์
ประมาณปลายเดือน เม.ย. 2560 โดยประมาณเดือน
พ.ค.2560 จะดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจานวน 3,000
หมู่บ้าน และจะดาเนินการติดตั้งอย่างต่อเนื่องจนแล้ว
เสร็จทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ภายในเดือน ธ.ค. 2560

“ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน”
ผู้บริหารกระทรวงฯ นาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน
อบต.หนองแรด อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ที่ได้รับการยกระดับเป็น "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ให้ชุมชนเข้า
มาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการค้าขายออนไลน์
“ผลการสารวจแรงงานนอกระบบ”
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสารวจเรื่อง “แรงงานนอกระบบ”
โดยได้สอบถามประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จานวน 83,880 ครัวเรือน จากผลการสารวจ พบว่า
ในจานวนผู้มีงานทาทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 21.3 ล้านคน
หรือร้อยละ 55.6 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทางานแต่ไม่มีหลักประกันทางสังคมใดๆ
ที่ได้จากการทางาน และส่วนใหญ่ขาดโอกาสจากการจ้างงาน มีการศึกษาไม่สูงนัก
และทางานในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และยังพบอีกว่ารายได้ที่ได้รับ
ค่อนข้างน้อย ซึ่งภาครัฐจาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสร้าง
โอกาสหรือชดเชยด้านสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมใน
อนาคตต่อไป
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“แถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรสนับสนุนผู้ประกอบการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน”
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ
ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธ.พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Bank) ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.ออมสิน แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยจัดทามาตรการหรือสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย รวมทั้งสอด
รับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วยการบูร
ณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
“สมาคมสมาพันธ์ ICT ไทย ร่วมผลักดันดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์”
คณะสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TFIT) นาโดย นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ
และร่วมหารือเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) โดยเฉพาะความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Park Thailand
ที่กระทรวงฯ จะดาเนินการตามแนวทางประชารัฐ ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน
ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และภาคประชาชน – สังคม ได้ใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) อาเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ทางกรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายเอกชน
ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

“งานสัมมนา : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยไทยแลนด์ 4.0”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหัวข้อ
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยไทยแลนด์ 4.0” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จัดขึ้นในโอกาส
ครบรอบ 14 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พร้อมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้อ่านและ
ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงดิจิทัลฯ ได้นาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยการนาอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน หรือเน็ตประชารัฐ มาเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการพัฒนาชุมชน อาทิ e–Commerce, e-Health และ e-Government รวมถึงการจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์
ที่จะเป็นแหล่งสร้างงานให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนเป็นการดึงนักลงทุน
จากต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในอนาคต
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“กระทรวงดิจิทัลฯ นาคณะสื่อมวลชนลงพื้นทีเ่ ยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

อบต.แม่สุก จ.พะเยา”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมผู้บริหาร
กระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดฯ นาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.แม่สุก อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้มี
การจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การใช้
อินเทอร์เน็ต การใช้แอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเน็ต
ประชารัฐ หรืออินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการขายสินค้า
ออนไลน์ ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมการใช้
แอปพลิเคชั่นทางด้านสาธารณสุข แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในระดับหมู่บ้าน
หรือ อสม. ให้มีความรู้ และ ได้รับ ข้อมูล ที่จะสามารถนาไปพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางานให้ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.แม่สุก อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560

“เปิดใช้งาน เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนาร่อง" โครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธี
เปิดใช้งานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิล
ใยแก้วนาแสง หรือ FTTx “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนาร่อง ” ทั้ง 5 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
พิธีเปิดฯ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน โดยการนา
ระบบ e-Commerce สู่ชุมชน เกิดการสร้างงานนาไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น ระบบการแพทย์ทางไกล ( Telemedicine) ส่งผลให้การรักษาพยาบาล
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบ e-Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับ
ข้อมูลข่าวสารจากทุกที่ให้กับชุมชน รวมถึงบริการภาครัฐ
e-Government
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาในการทาธุรกรรมต่างๆ ของประชาชน
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น ณ เทศบาลตาบลจุน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2560

