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เอกสารนี้เป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นในสาระครั้งที่ 1 และ
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ส่วนเสียสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อที่จะนาข้อคิดเห็นดังกล่าว
มาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนให้มีความถูกต้องและ/สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนาเสนอร่างแผนฯ
ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบในหลักการซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็ น สาธารณะเพื่อ ดาเนิ นการจัดทาเป็ น เอกสารฉบั บ สมบู รณ์ ต่อไป จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
อ้างอิงถึงในทุกกรณี
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ประสบความสาเร็จ นอกจากจะต้องดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากกรอบนโยบาย ICT2020 ที่จากเดิม
เน้นการส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้และใช้เป็น เป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงรูป แบบการด ารงชี วิ ต ทั้ งในมิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม ที่นาไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาเองได้ ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรม

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
จากบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับ ประเด็นความท้าทายในมิติทางเทคโนโลยี มิติ
ทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม อันเนื่องมาจากนวัตกรรมและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามี
บทบาทส าคัญ ต่อการประกอบธุรกิจ และการดารงชีวิตประจาวัน อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การกาหนดกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย จึงมุ่งตอบสนองต่อ ประเด็นอุบัติใหม่ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน อาทิ ซอฟต์แวร์ การ
บริการด้านไอที และการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นการเข้าถึงข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวง
กว้างกว่าที่เป็นตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรม มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ในระยะยาวต่อไป ด้วยการกาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อนาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”
เป้าหมายของแผนฯ
เป้าหมายที่ 1: เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหรือกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนวัตกรรมการผลิตและการบริการ
โดยมีเป้าหมายย่อยคือ
1.1 ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ธุรกิจแนว
ใหม่ เพื่อก้าวสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
1.2 อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล มี บ ทบาทและความส าคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น
ตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก
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1.3 ภาคธุ ร กิ จ ไทย โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ฐานราก และ SMEs ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสร้ า ง
ศักยภาพในการทาธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก
เป้าหมายที่ 2: สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุก
กลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) บนพื้นฐานที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถเข้าถึงสื่อ องค์ความรู้ และบริการดิจิทัลต่างๆ ได้หลากหลาย
ช่องทาง หลากหลายอุปกรณ์ โดยมีเป้าหมายย่อยคือ
2.1 ประชาชนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม
2.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายที่ 3: พัฒนาทุนมนุษย์สาหรับโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิ ดชอบ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ สามารถพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของตนเองได้อย่างไม่มีข้อจากัด อัน
จะนามาซึ่งโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายย่อยคือ
3.1 ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาพลเมืองที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
3.2 ประเทศไทยมี ก าลั งคนด้ านดิ จิทั ล ที่ มีค วามรู้ค วามสามารถและความเชี่ ยวชาญระดั บ
มาตรฐานสากล และแรงงานในประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็ น
เครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน
เป้าหมายที่ 4: เปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางานและบริการภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ
การบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินงาน
และบริการประชาชนได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายย่อยคือ
4.1 กระบวนทั ศ น์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ
เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล

หลักการในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
1) ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้นาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก
และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โดยการสร้ า งแรงจู ง ใจแก่ เอกชน อย่ า งเป็ น ระบบ และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดิจิทัล ให้โปร่งใส และลดคอรัปชั่น
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2) มีคณะกรรมการเศรษฐกิ จดิ จิทัล แห่ งชาติ ที่ชี้น าทิ ศทางของการพั ฒ นาให้ แก่ห น่ว ยงานทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ และกาหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ นวัตกรรม จัดหา
ตลาด ให้ แ ก่ เอกชน เพื่ อ ร่ ว มกั น สร้ า งเศรษฐกิ จ ไทยให้ เข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาคนไทยที่ มี
ความสามารถ
3) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนา และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของ
หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ทุกภาคส่ วน ในการขับเคลื่อนให้ เกิด
สัมฤทธิผล
4) รัฐจะกากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลเข้มและความมั่นคงปลอดภัย
รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิดกัน
5) รัฐจะปรับปรุงบทบาท อานาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การโทรคมนาคมที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น องคาพยพของการท างานเกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน
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ยุทธศาสตร์
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายในการพั ฒ นาดิจิ เศรษฐกิจ และสั งคมดิ จิทั ล จึงมี ค วาม
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล (Hard Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration)
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนากาลังคนดิจิทัล (Digital Workforce)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล (Hard Infrastructure)
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจาเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การสื่อสารดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่
ภาพกระจายเสียง ที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้ นที่ และสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์
และการบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1) มีบริการบรอดแบนด์ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน
ในราคาที่เหมาะสม
2) เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน
3) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล ที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ สามารถรองรับสถานการณ์วิกฤติ
และบริการหลอมรวมในอนาคต
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มาตรการ
1. พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน
1.1 ผลักดันให้มีบริการบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับ
หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลด้วยความเร็วขั้นต่า 4 Mbps สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และศูนย์
สารสนเทศชุมชนด้วยความเร็วขั้นต่า 30 Mbps และเทศบาลเมืองทุกจังหวัดและพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยความเร็ว
ขั้นต่า 100 Mbps สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้
กลไกของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง (Universal Service Obligation) รวมถึงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีบริการในพื้นที่เขตเมืองให้ครอบคลุมทั้งหมด
1.2 ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรโทรคมนาคมของรัฐและเอกชน ลดปัญหาความซ้าซ้อนในการ
ลงทุน พร้อมทั้งวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เป็นโครงข่ายเดี ยว สามารถ
ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง และสนับสนุนการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการลงทุนและการบริหารจัดการสูงสุด
ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง (Last Mile Access)
ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
1.3 ลดข้อ จ ากั ด เงื่อนไขการขอใช้ สิ ท ธิแห่ งทาง (Right of Way) ในการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมให้สามารถบริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการพัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้ออานวยต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียน โดยการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั้งการเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูล
สาหรับภูมิภาค และเป็นที่ตั้งสาหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก
2.1 สนับสนุนให้มีการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศที่ได้มาตรฐานระดับสากล
สามารถรองรั บ ปริม าณข้ อมู ล จากเทคโนโลยีดิจิ ทัล ในปั จจุบั น และอนาคต และรองรับ ความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
2.2 จั ด ให้ มี ม าตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเนื้ อ หา
ต่างประเทศใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งศูนย์ข้อมูลของภูมิภาค เพื่อลดปริมาณการจราจรของข้อมูล (Data Traffic)
จากประเทศไทยไปต่างประเทศ และเป็นการดึงการจราจรของข้อมูลจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
2.3 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายเส้นทาง และคุณภาพของวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน
และเคเบิลใต้น้า เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีขนาดเพียงพอ และมีเส้นทางเป้าหมายหลายเส้นทาง
เพื่อให้สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง รองรับการใช้งานของประเทศเพื่อน
บ้านและทั้งภูมิภาคอาเซียน
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3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวมของเทคโนโลยีใน
อนาคต เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการ
หลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ
3.1 จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการ
หลอมรวมของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
3.2 จัดทาหรือยกร่างนโยบาย กฎหมาย และแผนพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
3.3 ก าหนดนโยบายการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ให้ เหมาะสมเพี ย งพอกั บ ภารกิ จ เชิ งพาณิ ช ย์ การบริก าร
สาธารณะ ด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัย มาตรฐาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวย
ความสะดวก สร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในทุกภาคส่วน ตลอดจนรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1) สร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และการทาธุรกรรมออนไลน์ ใน
ภาคธุรกิจและประชาชน
2) มีมาตรฐานด้านข้อมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิน
ธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ทางสังคม
3) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาที่สอดคล้องและเกื้อหนุน ต่อวิถีชีวิตของประชาชนและรูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล โดยต้องคานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การคุ้มครองสิทธิด้าน
ดิจิทัล ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรการ
1. กาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม
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1.1 ก าหนดมาตรฐานของการแลกเปลี่ ย น เชื่ อ มโยง เข้ าถึ ง และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล เช่น ข้อมูลด้านการค้า ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
1.2 ปรับปรุงหรือสร้างกฎ ระเบียบ และกติกา ให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
1.3 สร้างกลไกการกากับดูแลตนเองในกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้การใช้มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และ
กติกา เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม เช่น การสร้างเครื่องหมายรับรองทางการค้า (Trust Mark)
1.4 กาหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน (Interoperability
Standard) เช่น การกาหนดรายการข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน กฎกติกาการตั้งชื่อรายการ
ข้อมูล กฎกติกาการออกแบบโครงสร้างเอกสาร เป็นต้น
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เหมาะสม มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตร
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
2.1 ยกร่ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ ทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น รองรั บ
ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี สนับสนุนการใช้งานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ลดขั้นตอน สร้าง
ความเชื่อมั่น คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล คุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล อานวยความ
สะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างกลไกการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นสากล
2.2 สร้ า งกลไกการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ทั น สมั ย บั ง คั บ ใช้ ได้ จ ริ ง เพื่ อ รองรับ สิ ท ธิ ใน
นวัตกรรมดิจิทัล และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล
2.3 สร้างกลไกการมีส่ วนร่วมที่หลากหลายในกระบวนการพัฒนา ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์
3.1 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ภาค
ธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการทาธุรกรรมออนไลน์
3.2 สร้างระบบเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความจ าเป็ น อย่ างยิ่ งยวด เช่น โครงสร้างพื้ น ฐานทางไฟฟ้ า โครงสร้างพื้ น ฐานทางการเงิน โดยการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมกาหนดหน่วยงานรับแจ้งเหตุ และสร้างกลไกการบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทาความผิดที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล
3.3 กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
3.4 ส่งเสริมให้มีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมออนไลน์ เช่น ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับข้อพิพาทในการทาธุรกรรมออนไลน์ หรือบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทในการทาธุรกรรมออนไลน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service Infrastructure)
บริการดิจิทัลจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ บริการของภาครัฐและเอกชนในอนาคต ปัจจัยสาคัญ ที่
ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การสร้ างบริ ก ารดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่ คื อ การจัด ให้ มี ชุ ดข้ อ มูล และระบบบริก ารพื้ น ฐาน ที่ มี
มาตรฐาน สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานโดยไม่จากัดการใช้งาน
เฉพาะในภาครัฐ นั่ นคือภาคเอกชนสามารถสร้างบริการต่อยอดบนฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ ได้ ในขณะที่
ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากระบบบริการพื้นฐานของภาคเอกชนได้เช่นกัน การมีชุดข้อมูลและระบบบริการ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงกัน ได้ข้ามหน่วยงานจะช่วยให้ รัฐและเอกชนได้รับ ประโยชน์ จากข้อมูล ที่มีอยู่อย่างเต็มที่
กระบวนการทางานของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และตรงตามความต้องการ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1) เกิดการบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน โดยสามารถสร้างบริการที่ใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงบริการพื้นฐาน (service platform) ของประเทศ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2) เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐเองหรือภาคเอกชนนาข้อมูลไปสร้างสรรค
แอปพลิเคชั่นหรือบริการใหม่ๆ
3) เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทางานภาครัฐ
มาตรการ
1. อานวยความสะดวกในการรับบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกสบาย
1.1 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์อันเกิดจาก
การบู รณาการข้อมูล และบริการระหว่างหน่ว ยงานโดยมุ่งเน้ นการพั ฒ นาบริก ารที่ อานวยความสะดวกใน
ชีวิ ต ประจ าวัน และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน ภาคธุร กิ จ และรองรั บ การเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
1.2 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยตนเองได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านตู้บริการตนเอง (Kiosk) หรือ
ผ่านศูนย์บริการร่วมภาครัฐ
1.3 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น ต่อกิจกรรมและการให้บริการ
ของรัฐผ่านช่องทางดิจิทัล
2. ปฏิรูประบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางาน
ของภาครัฐได้
2.1 จั ด ท ากรอบแนวทางสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) เพื่ อ เชื่ อ มโยง
กระบวนการทางานภายในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับประเทศและระดับกระทรวง
2.2 พัฒ นากระบวนการและการบริห ารจัดการทุกอย่างของรัฐให้ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital by
default) โดยน าเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ แ ทนกระดาษ เพื่ อ ลดขั้ น ตอนและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการทางานของรัฐ ทั้งในส่วนการให้บริการประชาชนและในส่วนงานสนับสนุนเบื้องหลัง
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2.3 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการ
2.4 ปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาดิจิทัลระดับประเทศ เพื่อป้องกันการจัดสรร
งบประมาณที่ซ้าซ้อน และจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานที่มี
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์การดาเนินโครงการที่ชัดเจน (Performance-Based Budgeting) โดยไม่ยึดติดกับ
การอนุมัติเป็นรายปี
3. สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้ ห น่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนาข้อมูลทั้งที่มีอยู่ภ ายในและนอก
องค์กรมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
3.1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล
ตามมาตรฐาน Open Data เพื่ อ น ามาซึ่ งการพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ การรูป แบบใหม่ เชิ งนวัต กรรม และให้
ประชาชนและเอกชนสามารถตรวจสอบการทางานของภาครัฐได้
3.2 ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data analytics)
3.3 ส่ งเสริมการได้มาซึ่งข้อมูล ในรูปแบบดิจิทั ล ผ่ านเทคโนโลยีดิจิทั ล ในหลากหลายรูป แบบ เช่ น
เซ็นเซอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ Internet of Things เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการสร้างและปรับปรุงบริการภาครัฐ
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒ นาแอปพลิเคชั่นหรือบริการ
รูปแบบใหม่
4.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานแบบเปิด (Open platform) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดบริการ การเชื่อมโยงระบบงาน และการใช้งานในวงกว้าง นาไปสู่ความร่วมมือและการแบ่งปันใน
รูปแบบใหม่
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน ซึ่งเป็นบริการร่วมพื้นฐานเพื่ออานวยความ
สะดวกสาหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกรรม และการให้บริการ ที่
สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย เช่น บริการตั๋วร่วม บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ บริการยืนยันตัวตน
บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ บริการแปลภาษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy
Acceleration)
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รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอย่างครบวงจร ด้วยแนวคิดธุรกิจที่เข้มแข็ง
คือพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รัฐจึงมุ่งเน้นให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการทางธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนิ น ธุร กิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขั นเชิงธุรกิจ รูป แบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้ การส่ งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลจึงจาเป็น ต้องมุ่งเน้น การสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการ
จ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1) เพิ่มสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
2) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ งขั น ให้ กั บ ธุร กิ จ ไทย โดยเฉพาะธุร กิ จ SMEs ด้ ว ยการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาค โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจใหม่ที่
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ
มาตรการ
1. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
มูลค่า ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ การค้า การบริการ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรภายในขององค์กร ขยาย
ตลาดและเพิ่ ม โอกาสทางธุร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Marketing) เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ธุ รกิ จ SMEs มี
ความสามารถในการใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่จากัดสถานที่และเวลา
ตลอดจนส่งเสริมการทาธุรกรรมออนไลน์
1.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ ภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับโลก โดยเร่งผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ระบบเชื่อมโยงการดาเนินธุรกิจในลักษณะ
ของคลัสเตอร์นาร่องที่พร้อมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ท่องเที่ยว
วิสาหกิจชุมชน และเนื้อหาดิจิทัล เป็นต้น
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา สร้างการจ้าง
งานที่มีคุณค่าระดับสูงและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการไทย
2.1 ส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างและการเติบโตของธุรกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของ
การคิดค้นนวัตกรรม อาทิ ทุนสนับสนุนการร่วมทุน การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนและร่วมทุนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2.2 จัดให้มีทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบริการที่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย เช่น ระบบนวัตกรรมข้อมูลโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ และระบบนวัตกรรมเพื่อการทาธุรกิจดิจิทัลบนพื้นฐานของนวัตกรรมบริการ
2.3 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
3. พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต
3.1 ส่งเสริมการวิจั ย พัฒ นา และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็นพื้นฐานสาคัญของการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนให้
เกิดผู้ประกอบการที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
3.2 ส่งเสริมให้ เกิดการดึงดูดนั กลงทุน จากต่างประเทศให้ มาลงทุนหรือประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล ใน
ประเทศไทย
3.3 สร้างตราสินค้าและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผลิตภัณฑ์ด้าน
ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมบริการมาสนับสนุนการสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้
รัฐให้การสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ
3.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลโดยรัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงธุรกิจ (Business Insight) ให้มี
การต่อยอดการใช้ป ระโยชน์ จากข้อมูล เปิ ด เช่น มูล ค่าการตลาด การส่ งออก เพื่อนาไปใช้ในการทาธุรกิจ
ตลอดจนจัดให้มีศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิดให้แก่ภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)
ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ อันเกิดจาก การมีบริการต่างๆ ของรัฐที่ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
รวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ป ระโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีป ระชาชนที่รู้เท่าทัน ข้อมู ล
ข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1) เพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยี ของประชาชนให้ มีความรู้อย่างเท่าทัน สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ฉลาด และสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
2) สร้างโอกาสที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาส
3) สร้างระบบการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสื่อดิจิทัลตามความสนใจของประชาชนทุกกลุ่ม
4) มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเรื่องการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และ
อานวยความสะดวก
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มาตรการ
1. เตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาศักยภาพ/ทักษะของประชาชน ในการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสาร
1.1 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และให้มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านไอซีทขี ั้นพื้นฐาน
1.2 ส่งเสริมและพัฒ นาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยให้ความรู้ สร้างกฎ กติกา ในโลกดิจิทัล และ สร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับสังคมผ่านการรณรงค์ในรูปแบบที่หลากหลาย
1.3 พัฒนากลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ และเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น ความ
เชื่อที่ผิดในเรื่องอาหารและยา สื่อลามกอนาจารเด็ก ข้อมูลเท็จที่ทาให้สังคมตื่นตระหนก ฯลฯ เพื่อส่งต่อไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม
2. สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้ที่มีความยากจน และผู้พิการทุกประเภท
2.1 กาหนดให้มีเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารให้แก่คนพิการ
และพัฒนาสื่อดิจิทัลตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)
2.2 กาหนดให้สื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของรัฐต้อง
พัฒนาตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
2.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อให้เป็นศูนย์บริการของชุมชนแบบเบ็ดเสร็จที่รวมถึง
จุดรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ จุดเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐ และประชาชน จุดให้ความรู้ด้านการ
ทาธุรกิจและประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน และพื้นที่ของชุมชนในการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน โดยมีกลไกท้องถิ่นในการสนับสนุนศูนย์ฯ
ด้านงบประมาณและบุคลากร
3. พัฒนาข้อมูลและสื่อดิจิทัลสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการแปลงข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร และองค์
ความรู้ของสังคมให้เป็นรูปแบบดิจิทัล รวมถึงจัดเก็บและแสดงข้อมูลและความรู้อย่างชาญฉลาดที่ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งระบบโทรคมนาคมแพร่ภาพกระจาย
เสียงและสื่อหลอมรวม
3.1 เร่ ง รั ด ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของข้ อ มู ล เช่ น เอกสารราชการ ข้ อ มู ล สถิ ติ ความรู้ เ ชิ ง อาชี พ
ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และสาระบันเทิงต่างๆ ผลิต หรือแปลงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ของ
หน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมถึงให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถ
นาข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์
3.2 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลิตสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การ
ผลิตสื่อผ่านกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยบริษัทเอกชน หรือการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชน
และชุมชน
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3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อดิจิทัล ที่รองรับความหลากหลายในสังคม ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม
สภาพร่างกาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และฐานะทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
3.4 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้ เกิ ด ระบบห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล และกึ่ ง ดิ จิ ทั ล และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของสังคมไทย
4. ยกระดับระบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
และประชาชน ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศ และบริห ารจั ดการการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุด
4.1 บู รณาการน าเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เข้ าสู่ โรงเรีย นในพื้ นที่ ห่ างไกลชายขอบ เช่ น โรงเรีย นในพื้ น ที่
ห่างไกลและเดินทางลาบาก โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน โรงเรียนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง โดยการบูรณาการ
อาจรวมถึงเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง
เทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนและชุมชน
4.2 พัฒนาการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ระบบเปิดสาหรับมหาชน หรือ MOOC ที่ครอบคลุมถึง
หลักสู ตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรีย นประถมและมัธยม หลักสูตรด้านอาชีวะศึกษา หลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้ ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ ต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการต่อยอด
การทาสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา โดยเน้นการสร้างสื่อที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบ
ลิขสิทธิ์แบบเปิด
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการเพิ่มโอกาสทางอาชีพและการค้าขายของประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจรถึงชุมชน และการลดรายจ่ายของประชาชนผ่านบริการของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตของประชาชน
5.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุม ชน เช่นวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้ โดยเน้นเรื่องการพัฒ นาชุมชนให้ สามารถขายสินค้าออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การบริการของชุมชน (เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว) และการนาความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพ
ใหม่ๆ
5.2 จัดให้มีระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร เพื่อบริการการจัดการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของชุมชน ใน
ราคาที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒ นาหรือส่งเสริมกลไกการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวกของการทาธุรกิจ
ชุมชน
5.3 เร่ งสร้ างบริ ก ารดิ จิ ทั ล ของรั ฐ ที่ ช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้ จ่ ายของประชาชนในชุ ม ชน เช่ น บริ ก าร
อินเทอร์เน็ตของชุมชน บริการข้อมูลและการปรึกษาด้านสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต บริการสวัสดิการสังคมผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนากาลังคนดิจิทัล (Digital Workforce)
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยทางานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพั ฒ นาทัก ษะด้ านเทคโนโลยีดิ จิทัล ในบุ คลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้ มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ ย วชาญระดั บ มาตรฐานสากล เพื่ อ รองรับ การพั ฒ นาประเทศในยุ ค เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1) เพิ่มผลิตภาพแรงงานทุกสาขาการผลิ ตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Non-ICT Professional) โดยบุคลากรวัย
ทางานมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ให้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาองค์กรและ
สร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
2) เพิ่มคุณภาพและปริมาณของบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัล (ICT Professional) ให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรม โดยเน้นสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความสาคัญยิ่งยวดต่อการสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัล
มาตรการ
1. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริม การพัฒ นาบุคลากรวัยทางาน และวัยเกษียณให้ มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ นาไปสู่การพัฒ นาองค์กรให้ สามารถ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์
1.1 พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุ ตสาหกรรมหรื อระบบเศรษฐกิ จ เพื่ อส่ งเสริม การพั ฒ นาองค์ ความรู้และระบบ e-learning ที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เป็น ที่ยอมรับ ในระดับสากลทั้งในเชิงเนื้อหาสาระและวิธีการนาเสนอ สาหรับการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลตามความต้องการในหลากหลายระดับทั้งบุคลากรวัยทางาน สถานประกอบการหรือผู้
ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์
1.2 พัฒนาทักษะในลักษณะของการผสมผสานวิทยาการหลายสาขา (Interdisciplinary) ที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัล เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะ
ทางด้านการทาธุรกิจและการตลาด ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ โดยจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรม และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
1.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มี
ความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์ มีความเข้าใจและ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม
1.4 พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง
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2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรใน
สายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
2.1 อานวยความสะดวกในการเข้ามาทางานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญ าตทางานให้ กับบุคลากร
ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้าย
บุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรทั่วโลก
2.2 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีทักษะสูง (High skill professionals) ให้มี
ความรู้และทักษะในระดับ มาตรฐานสากล โดยส่ งเสริมและสนับ สนุนการเพิ่ มหรือปรับปรุงหลั กสู ตรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ในมหาวิทยาลัยโดยเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี และเน้น เพิ่มหลักสูตรใน
สาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านวิทยาการบริการ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัลระดับสากล
2.3 พั ฒ นาทั ก ษะที่ ทั น สมั ย ให้ กั บ บุ ค ลากรเฉพาะด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในภาครัฐ และเอกชน ให้
สามารถพัฒ นาและให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก (Citizencentric service) ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสาขาอื่นที่มีความสนใจจะเปลี่ยนสายวิชาชีพมา
ทางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหลักสูตรระดับ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
2.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นทั้ ง ในประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยเน้ น การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ ทั้งระหว่างองค์กรและบุคลากร รวมถึงการทาวิจัยและ
พัฒนาร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของรัฐ (CIO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒ นาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับ สถาปัตยกรรมองค์กรของ
หน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
3.2 สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อนาไปสู่การบูรณาการการ
ท างานระหว่างหน่ ว ยงาน พั ฒ นาองค์ก รให้ ทั น สมั ย สร้างสรรค์ บ ริการตอบสนองความต้อ งการของผู้ รับ
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ
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ภาคผนวก
ตัวชี้วัดภาพรวมของ (ร่าง) แผนฯ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) เพิ่มขึ้น และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP
per Capita) เพิ่มขึ้น
อั น ดั บ ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศในการประเมิ น
Networked Readiness Index ดีขึ้น
อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศในการประเมิ น World Competitiveness
Index ที่ประเมินวัดโดย IMD (International Institute for Management Development) ดีขึ้น
ประชาชนมี ทั กษะในการใช้ สื่ อ ดิ จิทั ล และสารสนเทศอย่ างรู้เท่ าทั น (Media and Information
Literacy)
มูลค่าตลาดแรงงานมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันเกิดจากการใช้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
จานวนแรงงานที่ทางานด้านเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านอื่นๆ ที่มีการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพมีอัตราเพิ่มขึ้น
อันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ UN e-Government ranking ดีขึ้น
จานวนประชาชนที่เข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐมีอัตราการเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล (Hard Infrastructure)
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
 บริการบรอดแบนด์ที่เข้าถึงระดับหมู่บ้านด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า 4 Mbps
 บริการบรอดแบนด์ที่เข้าถึงเทศบาลเมืองทุกจังหวัด และพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า 100
Mbps
 บริการบรอดแบนด์ที่เข้าถึงโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์การบริการส่วนท้องถิ่น
และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps
 ค่าบริการบรอดแบนด์ต่ากว่ารายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per Capita)
 ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ได้มาตรฐาน
 การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Traffic) ระหว่างประเทศเกิดขึ้นที่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
(Exchange Point) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศ
 ขนาดความเร็ว (Bandwidth) ของวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ
 มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G/LTE หรือสูงกว่า สามารถให้บริการประชากรได้
 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ให้บริการกับสาธารณะสามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ใน
สภาวะวิกฤติ
 มี น โยบายและแผนการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทางกายภาพที่ ทั น สมั ย มี เสถี ย รภาพรองรั บ
สถานการณ์วิกฤติ และรองรับบริการหลอมรวมในอนาคต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
 จานวนผู้ทาธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น
 จานวนธุรกิจที่ทาธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น
 จานวนข้อพิพาทการกระทาผิดเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลลดลง
 จานวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Incident) ที่เกิดขึ้นภายในประเทศลดลง
 จานวนชุดข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มขึ้น
 อันดับความพร้อมด้านกฎหมายและระเบียบ (Political and regulatory environment) ในการ
ประเมิน Networked Readiness Index ดีขึ้น
 อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจที่ประเมินวัดโดยธนาคารโลกดีขึ้น (World Bank’s Ease of
Doing Business)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service Infrastructure)
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ
 จานวนระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ (back office) เพิ่มขึ้น
 จานวนประชาชนที่ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีอัตราเพิ่มขึ้น
 อัน ดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการทางานของภาครัฐผ่าน UN e-Government Index ใน
ดัชนีย่อย e-Participation ดีขึ้น
 จานวนชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เปิดเผยตามมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพิ่มขึ้น
 จ านวน Application หรื อ บริ ก ารที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดจากชุ ด ข้อ มู ล เปิ ด ภาครัฐ (ที่ พั ฒ นาโดยรัฐ และ
เอกชน) เพิ่มขึ้น
 อันดับการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index) ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration)
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น
 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการรวมของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้น
 สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้น
 ระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารที่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ โดย The World
Competitiveness Scoreboard –IMD ดีขึ้น
 จานวนผู้ประกอบการ SMEs ที่นาระบบดิจิทัลไปใช้ในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้น
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จานวนการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
สัดส่วนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมในธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
อันดับความพร้อมด้าน Global Entrepreneurship Index ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
 จ านวนสถาบั น การศึก ษาทุ ก ระดั บ ที่ ได้ บ รรจุ ห ลั ก สู ต ร Digital Literacy และมี ก ารวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น
 มีการรณรงค์เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างฉลาด/ มีความรับผิดชอบ
 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนครัวเรือนที่มีและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนผู้ สู ง อายุ (60+ หรื อ ตามนิ ย ามของส านั ก งานสถิ ติ ) ที่ ส ามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ (รัฐหรือเอกชน) สื่อดิจิทัลที่ออกแบบด้วยหลักการสากล (Universal
Design) ให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
 ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ค รั ว เรื อ นในชุ ม ชนที่ มี ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน (Next Gen
Telecenter)
 ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของสื่ อ สาระเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย ในระบบการเรี ย นการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนอย่างไม่มีข้อจากัดแม้ในชุมชนท้องถิ่นอันห่างไกล
 จานวนที่เพิ่มขึ้นของคลังข้อมูลและสื่อดิจิทัล ที่ถูกจัดเก็บในคลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศแห่งชาติ)
ที่สามารถสะสมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของสังคมไทย
 จานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบการจากชุมชน (เช่น OTOP สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน SMEs รายย่อย หรืออื่นๆ) ที่ลงทะเบียนใหม่
 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐผ่านระบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนากาลังคนดิจิทัล (Digital Workforce)
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี
 สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรเฉพาะด้านดิจิทัลต่อการจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนบุคลากรที่
มีทักษะสูง ของบุคลากรเฉพาะด้านดิจิทัลทั้งหมด
 สัดส่วนการสร้างอาชีพใหม่ด้านดิจิทัลในภาคธุรกิจต่อการจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น
 จานวนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาทางานในประเทศเพิ่มขึ้น
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