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บทที่ ๑
บทนํา
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย
(กรอบนโยบาย ICT2020) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
มีสาระสําคัญเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย
ในระยะ ๑๐ ปี โดยเป้าหมายที่กําหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand
2020) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําแผนแม่บท
ICT ของประเทศไทยจํานวน ๒ ฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี โดยเป็นแผนต่อเนื่อง
จากแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ และแผนแม่บทฉบับที่ ๒ ดังกล่าว
จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยและ
ให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยมีกรอบระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบนโยบาย ICT2020 โดยจะมีการปรับแผนแม่บท ICT
ฉบับที่ ๓ ทุก ๒ ปี หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์
แผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๓ มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) อย่างยั่งยืน ทั่วถึง และเท่าเทียม ด้วยความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับการนํา
ICT มาใช้พัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ได้กําหนด
ทิศทางในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศที่สอดคล้องกับแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการสําคัญ
ของประเทศ ในบริบทหลั กด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ในการกําหนดทิศทางเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ และความต่อเนื่องในการพัฒนาแผนแม่บท ICT
ฉบับที่ ๓ จึงได้กําหนดให้ยึดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ของกรอบนโยบาย ICT2020 เป็นแนวทางหลัก
เนื่องจากเป็นกรอบนโยบายหลักด้าน ICT ของประเทศที่มีความครอบคลุมและครบถ้วนในบริบทสําคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ รวมทั้ง การกําหนดให้ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแผน
แม่บท ICT ฉบับที่ ๒ โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่ธรรมาภิบาลที่ดี ในบริบทของการ
ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Governance) และบริบทของการยกระดับธรรมาภิบาลให้กับทรัพยากร
ด้าน ICT (ICT Governance) ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ฉบับที่ ๓ จึงเน้น (Focus) ทิศทางและ
๔
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ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในกรอบระยะเวลาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเป็นผลการ
ประเมินสถานการณ์จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่ม Focus Group จํานวน ๘ กลุ่มประกอบด้วย
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อุตสาหกรรม ICT (ICT Industry) ทุนมนุษย์ด้าน ICT (ICT Human
Capital) e-Government (e-Governance and ICT Governance) ICT เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Agriculture and Services) ICT เพื่อการพัฒนาสังคม (Health-care and Learning) ICT กับสิ่งแวดล้อม
(ICT for Green และ Green ICT) และ ICT เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ดังนั้น
ในการที่หน่วยงานหรือองค์กรจะใช้แผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๓ เพื่อการจัดทําหรือปรับแผนแม่บท ICT ของตน
ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ จึ ง ควรต้ อ งใช้ อ งค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ๓ ส่ ว นรวมกั น ได้ แ ก่ กรอบนโยบาย ICT2020
แผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๒ และ แผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๓ ตามความเหมาะสม ทั้งในระดับประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงานหลัก/โครงการนําร่อง และตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นเรื่องสําคัญ แผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๓ จึงได้กําหนด
ให้มีการใช้กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปของคณะกรรมการระดับชาติ และกลไกการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่ างหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อให้ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยให้ มีสํานักงานบริหาร
โครงการ (Project Management Office: PMO) เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลแผนแม่บทฯ ประสานงาน ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการระดับชาติดังกล่าวข้างต้น
ในการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ประกอบด้วย กระบวนการเชิงตรรกะในการจัดทํา และกระบวนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
ยึดขอบเขตของกรอบนโยบาย ICT2020 และเพิ่มเติมปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ หรือ
กรอบนโยบาย ICT2020 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยมุ่งสู่ Smart Thailand ใน พ.ศ.๒๕๖๓
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้าน ICT ในการพัฒนาใน ๗ เรื่องสําคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รัฐบาล และทุนมนุษย์ โดยกรอบนโยบาย ICT2020 ได้กําหนดให้มีการจัดทํา
แผนแม่บท ICT เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่วางไว้ กรอบนโยบาย ICT2020 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๕๔ จึงเป็นแนวทางหลักใน
การจัดทําแผนแม่บท ICT
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ การเพิ่มเติมปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องนับจาก
พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึง พ.ศ.๒๕๖๓ ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บท จึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้การประเมิน
สถานการณ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๕
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ต่อยอดจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒๒๕๕๖
แนวคิดในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ ประการสําคัญ ก็คือ การต่อยอดการพัฒนาจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการพัฒนา
ด้าน ICT ของประเทศ โดยพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ ICT ของแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๒) เพื่อให้เห็นภาพ
การพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งในแผนแม่บ ท ICT (ฉบั บที่ ๓) ทั้ ง ในขอบเขตของการต่อ ยอดจากโครงการ/แผนงาน
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว การสานต่อโครงการ/แผนงานที่กําลังดําเนินการอยู่ และการต่อยอดเพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบาย มาตรการยุทธศาสตร์ และแผนสําคัญในส่วนของการพัฒนาด้าน ICT ของรัฐบาล กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
เป็นแผนที่เข้าใจง่ายและนําไปปฏิบัติได้
โดยหลักการแล้ว แผนพัฒนาที่ดีนั้น จะต้องเป็นแผนซึ่งทําความเข้าใจได้ นับแต่ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องที่กําหนดไว้ในภาคส่วนต่างๆ ในระดับประเทศและ
ประชาคมระดับภูมิภาค ได้แก่ ASEAN และ APEC รวมทั้งความชัดเจนในการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ และการกํ า หนดกลไกในการบริ ห ารและประสานการดํ า เนิ น การตามแผนแม่ บ ทฯ
เพื่อให้ ภาคส่วนต่างๆ สามารถนําแผนไปปฏิบัติได้
ยกระดับสู่การบูรณาการสมบูรณ์แบบ
แนวทางการพัฒนาด้าน ICT แบบบูรณาการเป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืนและสามารถ
ตอบโจทย์ในเรื่องธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล
นอกจากนี้ ขีดความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาในเชิงบูรณาการแสดงให้เห็นระดับวุฒิภาวะ
(Maturity) ในการพัฒนาในระดับสูงสุด ดังตัวอย่างรูปแบบ e-Government Maturity Level ซึ่งในระดับ
สูงสุดที่กําหนดไว้โดยองค์การสหประชาชาติ คือ ระดับการบูรณาการ หรือ Integration ในขณะเดียวกัน
แนวทางการพัฒนาตามแผนและยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศในปัจจุบัน ต่างก็ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การบูรณา
การเป็ น สํ า คั ญ ซึ่ ง รวมถึ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยกระดั บ การพั ฒ นา
e-Government ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนแม่บท ICT ของประชาคม ASEAN เป็นต้น
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(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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ยกระดับสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง ปลอดภัย เศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน
ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแทบทุกแผนและยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ ต่างก็ยึด
แนวทางในการให้ ชุมชนและท้องถิ่นมี ส่ วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้ น การประยุ กต์ ใช้ ICT เพื่ อสร้ างสรรค์
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการพัฒนาที่วางไว้ จําเป็นจะต้องให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วม การเปิดโอกาสทางดิจิทัลในสิ่งแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย
จะเป็ น การยกระดั บ ให้ สั ง คม ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง และปลอดภั ย ในแนวทางการเติ บ โต
อย่างยั่งยืน
ยกระดับสู่ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN
การเข้าสู่ประชาคม ASEAN เป็นการเข้าสู่โลก ICT ที่หลากหลายวิธีคิด วิธีปฏิบัติ มาตรฐาน และความ
หลากหลายทางเทคนิค รวมทั้ง ในด้านข้อมูลและเนื้อหาสาระด้วย ดังนั้น การสร้างความพร้อมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบูรณาการในแต่ละเรื่องที่ตรงกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องสําคัญ
โดยไล่เรียงจากยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน กลยุทธ์ มาตรการ แนวคิด โครงการ และแผนการดําเนินงาน ที่ลําดับไว้
ในแผนแม่บท ICT ของประชาคม ASEAN (ASEAN ICT Masterplan 2015: AIM 2015)
ยกระดับการพัฒนา ICT ในภาพรวมของประเทศตามดัชนีวัดสําคัญในเวทีโลก
เป็นการยกระดับการพัฒนา ICT ในภาพรวมของประเทศ ตามดัชนีวัดสําคัญในเวทีโลก ได้แก่ของ
Network Readiness Index (NRI), UN e-Government Ranking และWaseda e-Government Ranking
โดยเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทยกับประเทศเป้าหมายที่ทําการเทียบเคียง (Benchmarking) จํานวน
๑๐ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี
ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
สวีเดน และออสเตรเลีย
แผนแม่ บ ท ฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หาสาระที่ ป ระกอบด้ ว ย ข้ อ วิ เ คราะห์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างของแผนแม่บท ดังนี้

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

บทที่ ๕

ทิศทางการพัฒนา ยุ ท ธศาสตร์ ก าร กรอบการดําเนิน
แผนที่นําทางใน
ประเทศไทยและ พั ฒ นาแผนแม่ บ ท งานตามยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน
บทบาทของ ICT ICT (ฉบับที่ ๓)
การพัฒนา
๗
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 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบริบทโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย กรอบนโยบาย ICT2020 ASEAN ICT Master Plan 2015
(AIM 2015) และ Action Plan/ Initiatives
 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๓)
 การปรับระบบคิดให้ทันต่อพัฒนาการด้าน ICT เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Paradigm Shift)
องค์ประกอบตามแนวสถาปัตยกรรมระบบ ICT

แผนที่นําทาง (Roadmap)

ในการขับเคลื่อน

แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๓) การบริหารแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๓) การติดตามและการประเมินผล
องค์ประกอบของ PMO
 แผนที่นําทางในการขับเคลื่อน Smart Thailand
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บทที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบริบทโลก
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้รวบรวมขึ้น โดยการศึกษาและวิเคราะห์บริบทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย โดยยึดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓
หรือกรอบนโยบาย ICT2020 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT
Master Plan 2015: AIM 2015) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป็นแนวทางหลักเพื่อความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องในการพัฒนา
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศ โดยกรอบแนวทางดั ง กล่ า วในภาพรวม
ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ อาทิเช่นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารของประชาชนการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มั่นคงปลอดภัย และรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการนํา ICT เข้าไป
ช่ ว ยสนั บสนุ น การพัฒ นาในภาคส่ ว นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การสร้า งความเข้ม แข็ ง ภาคการเกษตร การผลิ ต และ
อุตสาหกรรม ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยและ
เพียงพอ โดยภาครัฐมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เอื้อต่อ
ความเชื่อมั่น อีกทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มความร่วมมือทั้งระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงองค์กร
ภายในประเทศและองค์กรระหว่ างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการดําเนินการต่ างๆ การสร้างนวัตกรรม
(Innovation) ทั้งในการผลิตสินค้าและการบริการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

๒.๑ ทิศทางในบริบทโลก
การเปลี่ยนแปลงและทิศทางของบริบทโลกสามารถสรุปได้เป็นบริบทหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงรอบ (Cycle)
ที่สั้นลง อย่างไรก็ดี
มีการเปลี่ยนแปลง ๒ ด้านที่เป็นแนวโน้มสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งระบบรวมถึงประเทศไทย
๙
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พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ได้แก่ การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ และการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลาย
ศูนย์กลาง และเป็นไปในทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการสรรค์
สร้างนวัตกรรม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์หลักคือ การมุ่งสู่เศรษฐกิจที่จะทําให้เกิดการลื่นไหลในภูมิภาค
ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและด้านการค้าและบริการระหว่างกัน และเมื่อขั้วเศรษฐกิจหลักของโลกมีแนวโน้ม
ที่จะมีการขยายตัวลดลง กอปรกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจชั้นนําของโลก ได้แก่สหรัฐอเมริกา
ยุโรป และญี่ปุ่น ทําให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย จะเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนับจากนี้ไป ผลพวงที่จะปรากฏชัด
จากการรวมตัวเศรษฐกิจก็คือ การเคลื่อนย้ายของแรงงาน ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ต้องอยู่ภายใต้
ความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน และประชาชน โดยอาศั ย การยกระดั บ การพั ฒ นาใน
ด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รอบด้านทางเศรษฐกิจที่จะต้องผสานกับการพัฒนา
ศักยภาพในด้านทุนมนุษย์เพื่อให้รอบรู้และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการผสมผสานกันระหว่างหลากหลาย
วัฒนธรรมภายในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก็มีนัยสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโต
ในระดับสูง จะเป็นผลมาจากธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและ
การสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เป็นเครื่องมือ
ช่วยที่สําคัญ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาในทุกมุมโลกต่างก็มุ่งสู่กระแสหลักดังกล่าว ในการปรับและดําเนิน
กลยุ ท ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางการพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เป้ า หมายในการก้ า วข้ า ม
จากเส้นแบ่งเขตประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ขึ้นไป ดังนั้น ประเทศไทยจําเป็น
ต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับ ICT ทั้งในส่วนของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการ ICT โดยตรง และในส่วนของการประยุกต์ใช้ ICT ในแนวทางนวัตกรรม
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับภาคส่วน
การเกษตรและบริการอันเป็นจุดแข็งของประเทศ
พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในแนวทาง
นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคั่งให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน
๒) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
การเปลี่ ยนแปลงด้านสังคม ๓ ประการที่จะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วง ๕-๑๐ ปี
ข้างหน้า ได้แ ก่ ความเหลื่ อมล้ําของรายได้ (Income
Inequality) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
อย่างต่อเนื่อง และการสร้างพลังให้กับปัจเจกบุคคล (Individual Empowerment)
ปัญหาที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทั่วโลกประสบอยู่และ ICT ก็เป็นตัวเร่งที่ทําให้ปัญหาดังกล่าวนั้น
ทวีความรุนแรงขึ้นก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําของรายได้ ปัญหานี้ไม่เพียงแต่จะมีเฉพาะประเทศที่กําลัง
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พัฒนาเท่านั้น ประเทศในกลุ่ม OECD ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน จากรายงานของ OECD๑ พบว่า
รายได้เฉลี่ยของประชากรที่มีรายได้สูงสุด ๑๐% มีมากกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรที่มี่รายได้ต่ําที่สุด ๑๐%
ถึง ๙ เท่าสูงขึ้นจาก ๗ เท่าเมื่อ ๒๕ ปีก่อน สําหรับประเทศไทย จากการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าสูงถึง ๑๒.๕ เท่าในปี ๒๕๕๒
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศต่างๆ ในทุกมุมโลกจะต้องเตรียมพร้อมต่อการรองรับจํานวนผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านสุขอนามัย ซึ่งจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสาธารณสุ ข จากรายงานขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ หรื อ ILO ประเทศไทยจะมี จํ า นวน
ประชากรสูงอายุมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยคาดกันว่า จํานวนผู้มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี จะมีจํานวนราว
ร้อยละ ๒๐ ของประชากรในปี ๒๕๖๘ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๙๓ ตามลําดับ ในการเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ICT จะมีบทบาทสําคัญในการเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงานผู้สูงวัย ICT กับการพัฒนาวิทยาการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงวัย และ ICT กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นวาระสําคัญ
ของประเทศที่จะต้องดําเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้ปัจเจกบุคคลสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มีอิสระที่จะเลือกและกระทําการใดๆ โดยปัจเจกชนทั่วไป
รวมถึงชุมชนและท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางโลกออนไลน์
ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงาน รวมไปถึงความสามารถในการที่จะมีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนามากขึ้น e-Government ในรูปแบบของ e-Service จะเป็นกลไกหลักในการปฏิรูป
กระบวนการทํางานของภาครัฐและเอกชน และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้าน ICT ให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ในมุมมองที่ดีต่อสังคม การที่บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ นอกจากจะเป็นประโยชน์
ต่อตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้การทํางานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) ได้ ในทางกลับกันอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสังคมก็คือ ความสามารถในการควบคุมและการดําเนินการต่างๆ ของภาครัฐจะทําได้ยากขึ้น
ประชาชนสามารถที่จะใช้ ICT ในการสื่อสารถึงกันและใช้เป็นเครื่องมือกระทําการละเมิดต่อผู้อื่น หรือ
ก่อให้ เกิดเหตุการณ์ที่มี ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสั งคมได้ รั ฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนักถึงมิติต่างๆ ในด้านธรรมาภิบาลที่ดี การปกป้องคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ และความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อวางนโยบาย มาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อความสงบ
สุขของสังคมยุคดิจิทัลที่ทุกประเทศต่างก็ตั้งเป้าหมายไว้
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๓) การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ๒ เรื่องได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน และความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้ม
จะเป็นปัญหาสําคัญ จํานวนประชากรในโลกที่มากขึ้นได้สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโลกให้เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และทําให้เกิด
ภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการเกิดการระบาดและแพร่เชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรม
ใหม่ที่ควบคุมได้ยากขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้าที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องยกระดับมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบดีขึ้นกว่าเดิม โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบ
นิเวศ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วม และปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ICT จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ ICT เป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศในวงจรของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันกับวงจรความมั่นคงในด้านพลังงาน
และอาหารในเรื่องการผลิตการใช้และการกําจัดขยะ มลพิษ และของเสีย เพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อนที่เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยการพัฒนาระบบที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
(ICT for Green) ได้แก่ ระบบ Telework/ Tele-Conference ซึ่งเป็นระบบ ICT เพื่อลดการใช้พลังงาน
ลดการเดินทาง ระบบการจัดการกับสาธารณภัย / การพยากรณ์ / การตรวจติดตามสภาวะแวดล้อม /
การสร้างระบบเตือนภัย / การจัดการกู้ภัยและการแก้วิกฤต / ระบบประเมินความเสียหายและผลกระทบ
ซึ่งเป็นระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมและภัยพิบัติ ระบบการวางแผนและจัดการการผลิต /
การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ / การบริหารจัดการมลพิษและของเสีย ซึ่งเป็นระบบ ICT เพื่อการบริหาร
จัดการในวงจรการผลิตด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากร
ICT ในเชิงนิเวศและลดการใช้พลังงาน (Green ICT) ได้แก่ การลดการใช้ Printer และกระดาษ การจัดจัดตั้ง
Green Data Center การใช้เทคโนโลยี Virtualization เพื่อลดปริมาณ Server ลงมา การใช้เทคโนโลยี
Cloud Computing เพื่อลดความสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร ICT และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นต้น
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๒.๒ ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากการศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลภาพรวมการพั ฒนา สถานการณ์ และแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร และแนวโน้ ม ในอนาคตข้ า งหน้ า เทคโนโลยี ที่ นั ก วิ เ คราะห์ จ ากหลายๆ สํ า นั ก รวมไปถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญและนักคิดระดับโลกต่างลงความเห็นว่า จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และวิธีการในการดําเนินการทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของรัฐต่อ
ประชาชน โดยประกอบด้วย เทคโนโลยีพกพา (Mobile) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
การประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีจัดการข้อมูลจํานวนมหาศาล (Big Data)
การหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งสี่เรื่องดังกล่าวนี้เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมลงตัว จะก่อให้เกิดการยกระดับ
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ
๑) เทคโนโลยีพกพา (Mobile)
เทคโนโลยีพกพาหรือ Mobile ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากที่สุด
เทคโนโลยีหนึ่ง ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ข้อมูลจาก ITU (International Telecom Union) ระบุว่า
ทั่วโลกมีผู้ใช้โทรศัพท์พกพาอยู่กว่า ๖,๘๐๐ ล้านคน หรือราวร้อยละ ๙๖ ของประชากรทั้งโลก ในขณะที่
ประเทศไทย การแพร่กระจายของโทรศัพท์พกพา (Mobile penetration rate) เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๖
อยู่ที่อัตราร้อยละ ๑๓๖๒ เทคโนโลยี mobile ทําให้สามารถเชื่อมต่อการสื่อสาร (Connected) ได้ตลอดเวลา
และสามารถเข้ าถึ งข้ อมูล ข่ าวสารได้ ทุกที่ ทุ กเวลาด้ วยอุปกรณ์พกพาที่มี อยู่ (Ubiquitous) แม้ว่า Mobile
penetration rate ของประเทศไทยจะเกินอัตราร้อยละ ๑๐๐ แล้วก็ตาม แต่การเข้าถึง Internet ยังมีไม่มาก
นักราวร้อยละ ๒๖.๕ จากการสํารวจในปี ๒๕๕๔๓ หากประเด็นค่าใช้จ่ายของ Mobile internet เหมาะสม
ตามอัตราค่าครองชีพ จะทําให้การเข้าถึง Internet ผ่านอุปกรณ์พกพามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึง
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันจะช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศตามหลักการสากล
๒) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผนวกกับเทคโนโลยี mobile จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีของการ
ติ ดต่ อสื่ อสารกั นระหว่ างบุ ค คล ระหว่ างธุ ร กิจ และลูกค้ า รวมไปถึงภาครัฐ และประชาชน ตั วอย่ า งที่เห็ น
ประจักษ์ เช่น ในกรณีของ facebook ในทางเศรษฐกิจ กิจการมีอายุไม่ถึง ๑๐ ปีแต่มีมูลค่าสินทัพย์สูงถึง
หนึ่ ง แสนสี่ ห มื่ น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และในทางสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งของหลายประเทศ
ในตะวันออกกลาง ประชาชนได้ใช้ช่องทางเครือข่ายสังคม ในการติดต่อสื่อสารกันในวงกว้างจนนําไปสู่
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การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ปัจจุบัน มีปริมาณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในประเทศไทยมีผู้ใช้ facebook กว่า ๒๔ ล้านคน๔ และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีผู้ใช้
facebook มากที่สุดในโลก ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในภาคบริการมีการนําเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้า
มาใช้ใน การให้บริการลูกค้า ประชาชนทั่วไปสามารถเปิดร้านค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิด
รายได้ในการเลี้ยงชีพได้ ภาครัฐเริ่มมีการนํามาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นช่องทางในการ
รับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนด้วยเช่นกัน เช่น การใช้ twitter และ facebook ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สู่ประชาชนผ่าน @ThaiKhuFah และ facebook.com/thaikhufah เป็นต้น
๓) เทคโนโลยีจัดการข้อมูลจํานวนมหาศาล (Big Data)
การที่ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งบริการออนไลน์ได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีพกพาผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social online) บวกกับอุปกรณ์ sensor ที่มีราคาถูกลงทําให้ sensor เหล่านี้ได้รับการติดตั้ง
ในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลมีราคาลดลง
อย่างมาก ทําให้มีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนมหาศาลและจําเป็นต้องมีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รายงาน
ของบริษัทที่ปรึกษา IDC ชี้ให้เห็นว่าในปี ๒๕๕๕ มีข้อมูลจํานวนประมาณ ๒.๘ Zettabyte (๑ Zettabye
เท่ากับ ๑,๐๐๐ ล้าน Terabyte) ได้รับการจัดเก็บและประมาณการว่าในภายในปี ๒๕๖๓ ทั่วโลก
จะมีการจัดเก็บข้อมูลประมาณ ๔๐ Zettabyte ข้อมูลจํานวนมหาศาลเหล่านี้หรือที่เรียกว่า Big Data ซึ่งมี
องค์ประกอบคุณลักษณะ ๓ ประการ (3Vs) ได้แก่ มีขนาดใหญ่ (Volume) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Velocity)
และ ในรูปแบบที่หลากหลาย (Variety) Big Data หากนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ให้เห็นภาพผลลัพธ์
(Visualized) ในเชิงพฤติกรรม รูปลักษณ์ และรูปธรรมของแนวโน้ม (Datafication) จะช่วยให้ภาครัฐและ
ธุรกิจเอกชนเข้าใจและคาดการณ์ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลจาก Datafication ในการ
ตัดสินใจได้ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ เช่น ในกรณี Google ที่ได้ใช้ Big Data ในการทํานาย
การแพร่กระจายของไข้หวัดจาก Search term ได้อย่างแม่นยําและรวดเร็ว เมือเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์
ของ CDC-Center of Disease Control๕ ตัวอย่างในภาครัฐ ได้แก่ กรณีสหรัฐอเมริกาซึ่งนับว่าเป็นประเทศ
ลําดับแรกๆที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง Big Data โดยในปี ๒๕๕๕ ประธานาธิบดี Barack Obama
แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ Big Data เป็นโครงการแห่งชาติ (National Initiative) เพื่อที่จะใช้ประโยชน์
จาก Big Dataในการแก้ปัญหาของประเทศ ในด้านพลังงาน สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ โดยในโครงการ
ดังกล่าวมีหน่วยงานเข้าร่วมจํานวน ๘๔ หน่วยงานจาก ๖ กระทรวง๖
๔) การประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing)
การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ (information) ในโลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์
พกพา จะดําเนินการโดยใช้บริการ Cloud ซึ่งเป็นบริการในรูปแบบทํานองเดียวกันบริการสาธารณูปโภค
พื้ น ฐานประเภท ไฟฟ้ า ประปา และโทรศั พ ท์ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รและธุ ร กิ จ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งรั บ ภาระโดยตรง
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ในการจัดเก็บและการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศซึ่งเป็นภาระของผู้ให้บริการ Cloud นอกจากนี้
ยังสามารถกําหนดขอบเขตและปริมาณการใช้งานตามความจําเป็นและความเหมาะสมกับการใช้งานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนการใช้งานในช่วงการเริ่มต้นและในช่วงการขยาย
เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องมีภาระเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณหรือเงินลงทุนในด้าน ICT ได้แก่ อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการ ด้วยบริการ cloud องค์กรและธุรกิจสามารถดําเนินการได้คล่องตัว
และยืดหยุ่นมากขึ้น ทําให้สามารถทุ่มเทกับภารกิจหลักของตนในการรังสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ
เพื่อความก้าวหน้าและบรรลุผลลัพธ์การพัฒนา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๓ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในบริบทของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
ICT ได้ทําการศึกษาและรวบรวมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซั บ ซ้อ นมากยิ่ ง ขึ้ น เป็น ทั้ ง โอกาสและความเสี่ย งต่ อ การพั ฒ นาประเทศโดยเฉพาะข้ อ ผูก พั นที่ จ ะเป็ น
ประชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ จึ งจํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ มี อ ยู่ พ ร้ อมทั้ ง เร่ ง สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก
ในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม อาหารและพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้กําหนดให้ ICT เป็นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเหล่านั้น
ในด้านสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม และการพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง ICT สามารถเป็นกลไกที่สําคัญในการช่วยผลักดัน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ด้วยบทบาทของ ICT ในการพัฒนาและกระจายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และการสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค โดยบทบาทของ ICT ที่กล่าวไว้ในแผนฯ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงาน ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค เพื่อปรับระบบบริหาร
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จัดการภาครัฐในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมไปถึงการดําเนินการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการใช้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยการประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี และ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
โดยรวมถึงการใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยการการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ICT
มีบทบาทสําคัญในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้
ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ มีการเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยการจั ด ทํ า แผนที่ แ ละจั ด ลํ า ดั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ภู มิ ภ าค และจั ง หวั ด การยกระดั บ
การจัด การภั ยพิ บัติใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยมีร ะบบฐานข้อ มูล การสื่ อ สารโทรคมนาคม ส่ง เสริม การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง
และให้ มี ม าตรฐานตามหลั ก สากล และประการสํ า คั ญ ก็ คื อ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มีการใช้ ICT
ในการติดตามประเมินผล และส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ มีหลักการบนพื้นฐานที่ส่งเสริมการดําเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๔
ส่วนได้แก่ แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน กลไกการนําแผน
การบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ และแผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล
โดยทั้ง ๔ ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆให้เป็นไป
ตามเป้าหมายเกิดความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ความผาสุกความเป็นอยู่ที่ดีความสงบและปลอดภัย
ของสังคมส่วนรวม โดยในส่ วนของนโยบายด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้กํา หนดบทบาท และเป้า หมาย
ด้าน ICT นับแต่เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการในภาคส่วนต่างๆ ข้อมูลข่าวสารสําหรับประชาชน
และการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT แผนบริหารราชการแผ่นดินมีเป้าหมายในการมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
และกลไกสนับสนุนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว โดยมีเครือข่ายครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ รวมไปถึงการมีศูนย์บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศภาครัฐมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เอื้อ
ต่อความเชื่อมั่น
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ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีเป้าหมายในการที่จะให้ประชาชนมีความรอบรู้เข้าถึง
สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้ ICT เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านบริการต่างๆ
ที่ใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ด้านการศึกษา
การสาธารณสุข แรงงาน การเกษตร วัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิทัลของภาครัฐ
ด้านการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ การดําเนินการ
ให้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพและสามารถทําให้ประเทศ
ไทยพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอันได้แก่ ภาคการเกษตรและบริการได้รับการพัฒนา
และยกระดับคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ การให้ ส ามารถแข่งขั นลดต้น ทุน การผลิ ต และเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพ และ
ท้ายที่สุด คือ การดําเนินการให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT และผู้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายนํา ICT ไปเป็นกลไกในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค
การนําเอา ICT มาช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ด้านที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี แผนบริหารราชการแผ่นดิน
ได้มีการกําหนดไว้ ได้แก่ ในด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีแนวคิดที่จะนํา ICT มาใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนํา ICT ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็น
สําคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย ICT เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
๓) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทาง
ในการทํางานร่วมกันของหน่วยราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
ปี ๒๕๕๗ รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy)
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ในการ
ที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน ซึ่งได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) โดยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
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ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนการให้บริการและ
ใช้ประโยชน์ ICT และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) โดยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น ครู หลักสูตร
เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) โดย
ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ได้แก่ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อ
การพัฒนาประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐ ด้วยการสร้าง
ความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-Service และพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๔ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยได้กําหนดแนวทางการ
พัฒนาตาม “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย”
หรือที่เรียกว่า “กรอบนโยบาย ICT2020” และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนสู่
ปี ๒๐๑๕ หรือ ASEAN ICT Masterplan 2015
๑) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ของประเทศไทย
หรือกรอบนโยบาย ICT2020
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย
หรือกรอบนโยบาย ICT2020 นั้น จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของประเทศ
ไทยในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า และเพื่อให้การพัฒนา ICT ของประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
ของกรอบนโยบายในภาพรวม โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน
ให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ รวมไปถึงการเพิ่มบทบาท
ของอุตสาหกรรม ICT ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความพร้อมด้าน ICT ของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกรอบนโยบาย ICT2020 ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย
พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT
ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการของภาครัฐ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิต
พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนสู่ปี ๒๐๑๕ (ASEAN ICT
Masterplan 2015)
การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครั้ ง ที่ ๑๐
(The 10th ASEAN Telecommunications & IT Ministers Meeting) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓–๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน ๒๕๕๘ หรือ ASEAN ICT Masterplan 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภูมิภาคให้มี
ความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดการลงทุน โดยการ
ดําเนินการมีกรอบระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๘) มีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้

แผนภาพที่ ๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ๒๕๕๘

๑๙

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของโลกทางด้าน ICT
ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ให้ ICT มีส่วนในการช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน

การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้ง ๔ ประการข้างต้น อาเซียนได้กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ
ในการขับเคลื่อน ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒ โดยยุทธศาสตร์ของ แผนแม่บท ICT อาเซียน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ เสาหลัก (Pillar) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation)
การสร้างพลังและมีส่วนร่วมของประชาชน (People Empowerment and Engagement) และการสร้างนวัตกรรม
(Innovation) ที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่สําคัญ (Necessary Foundation) ๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Development) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) และการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัล (Bridging the Digital Divide)
๒.๕ การประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖

ของประเทศไทย

การประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)
ของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ได้มีการประเมินจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยหลักการพอที่จะอนุมาณในภาพ
ของการประเมิ น ผลได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมาจากผลการสํ า รวจที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ในบริบทที่เกี่ยวข้องและในวาระต่างๆ กัน ซึ่งมีข้อสรุป
สํ า คั ญ ของแต่ ล ะเรื่ อ งที่ ทํ า การสํ า รวจปรากฏอยู่ ใ นหั ว ข้ อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ในข้ อ ๒.๖ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
นอกจากนี้ จากเอกสารรายงานผลการสํารวจ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากการประเมินสถานะ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ตามโครงการสํารวจสถานการณ์การดําเนินการตาม
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
ที่ดําเนินการโดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้ชี้ให้เห็นผลการประเมิน ในรูปของผลผลิต พร้อมด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลแผนแม่บทด้าน ICT ของประเทศในอนาคต
โดยในส่วนของผลผลิตด้านการศึกษาและการวิเคราะห์ข้ อมูลได้ชี้ใ ห้เห็นว่า ประการแรก หากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล มีความสามารถและมาตรฐานในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผลผลิต
ส่วนใหญ่ จะทําให้การจัดอันดับความสามารถแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยถูกต้อง ประการที่สอง
หากมีการใช้ระบบประเมินผลเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดไว้ จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
ในส่วนของผลผลิตด้านรายงานการติดตามความก้าวหน้าของดัชนีชี้วัด ได้ชี้ให้เห็น กลุ่มตัวชี้วัดจํานวน ๓ กลุ่ม
๒๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ คือกลุ่มที่มีความสมบูรณ์ กลุ่มที่ ๒ คือที่มีความสมบูร ณ์เพียงบางส่วน และกลุ่มที่ ๓ คือ
ที่ไม่มีความสมบูรณ์ โดยกลุ่มที่สองมีจํานวนสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๑ มีจํานวนค่อนข้างน้อย
รวมทั้งมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ได้แก่ การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง
กัน พร้อมด้วยการสรุปปัจจัยสําเร็จและปัจจัยล้มเหลวของเป้าหมาย ๓
ข้อของแผนแม่บทฯโดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไป จะต้องมีการกําหนดคํานิยามหรือคําจํากัด
ความของตัวชี้วัดให้เป็นที่เข้าใจตรงกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกัน ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ควรมีการกําหนด
ประเภทของมู ล ค่ า เพิ่ ม ของอุ ต สาหกรรม ICT ที่ มุ่ ง หมายให้ ชั ด เจนว่ า ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมประเภทใดบ้ า ง
เป้าหมายในแผนแม่บทฯ ควรพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจระดับมหาภาค และในเรื่องของบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรม ICT ต่อแผนแม่บทฯ
พบว่ า ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ต อบแบบสํ า รวจรั บ ทราบถึ ง แผนแม่ บ ท ICT ผ่ า นหนั ง สื อ เผยแพร่ แ ละเว็ บ ไซต์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๗๔ และร้อยละ ๓๗ ตามลําดับ รวมทั้ง
ทุกหน่วยงาน ยังมีการใช้แผนแม่บท ICT ประกอบการจัดทําแนวทาง/แผนงานในการพัฒนาด้าน ICT ของตน
และทุ ก หน่ ว ยงานมี ก ารระบุ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รที่ คํ า นึ ง ถึ ง การสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนแม่ บ ทฯ
โดยให้ความสําคัญตามภารกิจหลักขององค์กร
ในส่ ว นของข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การประเมิ น ผลแผนแม่ บ ทด้ า น ICT
ของประเทศในอนาคต
๑) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาตัวชี้วัดระดับสากล ที่สนับสนุนการพัฒนา ICT ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การประเมินขององค์กร/สถาบันจัดอันดับในระดับโลก เช่น IMD และ ITU เป็นต้น เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้าน ICT ระดับสากล
๒) ควรมีการสื่อสารเนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์ที่สําคัญ เพื่อถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรผลักดันให้มีการนําไปใช้และ
ควรสื่อสารและเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินตามยุทธศาสตร์มากขึ้น
๓) การดําเนินงานตามเป้าหมาย ๓ ข้อของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ ๑ ในเรื่องความรอบรู้ การเข้าถึง สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ
รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม (Information Literacy) โดยมีข้อสังเกตถึงตัวชี้วัดที่ระบุในแง่
อุปทานการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ ซึ่งขาดในเรื่องคุณภาพและประโยชน์ของการใช้ข้อมูลและ
ทักษะของผู้ใช้ ในขณะที่ UNESCO ใช้กรอบ Media/ICT Household Survey จึงควร
มีหน่วยงานดูแล เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
เป้าหมายที่ ๒ ในเรื่องการยกระดับความพร้อมด้าน ICT จากการจัดอันดับของ NRI โดยเสนอแนะ
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action
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plan) และกําหนดหน่วยงานที่มีบทบาท อํานาจ หน้าที่ในการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมทั้งหน่วยงานเจ้าภาพในการ
จัดเก็บข้อมูลกลาง เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันในการจัดอันดับการพัฒนาด้าน ICT ในส่วน
ของการจัดอันดับ NRI ซึ่งมีตัวชี้วัดจํานวนมาก จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์ให้ถี่ถ้วน เพื่อให้สะท้อน
อันดับของประเทศไทยอย่างแท้จริง และควรศึกษาเทียบเคียงกับประเทศคู่แข่ง
เป้าหมายที่ ๓ ในเรื่องสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP โดยมีข้อสังเกตถึงการ
วัดผลเชิงสัมพัทธ์ในภาวะการถดถอยของ GDP ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามจุดประสงค์ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
๔) ข้อสังเกตยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๔ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องการบริหารจัดการระบบ ICT
อย่างมีธรรมาภิบาล ควรมีการกําหนดนิยามที่ชัดเจนของตัวชี้วัดพร้อมด้วยการสะท้อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการใช้ ICT เพื่อการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของภาครัฐ โดยตัวชี้วัดสนับสนุน e-Government จึงควรกําหนดคําจํากัด
ความของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการจัดเก็บ และหน่วยงานรับผิดชอบ
๕) การติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ มีข้อสังเกต กล่าวคือ ควรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดใน
หน่วยงานกลาง เพื่อการติดตามและประเมินผล และการควบคุมคุณภาพของข้อมูล รวมทั้ง
ควรมี ก ารทบทวนแผนแม่ บ ทฯในระยะเวลาที่ กํ า หนด ในส่ ว นของความสอดคล้ อ งกั บ
แผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ออกมาใหม่ในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ด้วย
๖) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
แผนแม่บทฯ ควรมีความชัดเจนของเป้าหมายและทิศทาง รวมทั้งตัวชี้วัดควรมีความเชื่อมโยงใน
แต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา และควรมีการกําหนดทิศทาง
เป้าหมาย ICT ของประเทศในระยะยาว ตัวชี้วัดควรมีทั้งลักษณะ Lead และ Lag ในการ
ผลักดันเป้าหมายแผนแม่บทฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การวางโครงสร้างด้านโทรคมนาคมความเร็วสูง การมุ่งเน้นพัฒนา Content เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลที่ต้องการการกําหนดประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้
ชัดเจนการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาทักษะด้าน ICT
ควบคู่กับด้าน
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง การตั้งองค์กรเพื่อบริหาร
จัดการด้าน ICT ของประเทศ และการสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
๒.๖ สถานการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สําคัญใน
หลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยสามารถสรุปสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘ ด้านหลัก ตามแนวทางการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละเรื่อง (Focus Group) จํานวน ๘ กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
๒๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

การสื่ อ สาร การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การพั ฒ นาด้ า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ รวมถึ ง กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๖๓ หรือกรอบนโยบาย ICT2020 ได้ระบุ
ทิศทางอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เปรียบเสมือนการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยกําหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชั้น Tier 1
(768 kbps–1.5 Mbps) ภายในปี ๒๕๕๘ และร้อยละ ๙๕ ภายในปี ๒๕๖๓ โดยเมืองที่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจทุกเมืองจะต้องมีการให้บริการในระดับความเร็วสูงมาก คือมีการเชื่อมต่อในส่วนปลายทางโดยใช้
เทคโนโลยีใยแก้วนําแสง หรือ FTTx ส่วนในภาคธุรกิจและครัวเรือนจะต้องมีการเชื่อมต่อขั้นต่ําที่ความเร็วใน
ชั้น Tier 5 (10-25 Mbps)
จากผลการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในครัวเรือนและในสถาน
ประกอบการ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า
สั ด ส่ ว นของประชากรที่ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี เ พี ย งร้ อ ยละ ๒๘.๙ ๗ และส่ ว นใหญ่ ก ระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์จากแนวโน้มการใช้งานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึง
พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว พบว่าอัตราเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
๒.๐๘ ต่ อ ปี ในขณะที่ ป ระชากรมี ก ารใช้ ง านโทรศั พ ท์มื อ ถือ เพิ่ม ขึ้ นถึ ง ร้อ ยละ ๔.๓๕ ต่ อ ปี ส่ ว นในสถาน
ประกอบการมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ ๑๙.๒๘ จากจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งช่องทางการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ xDSL และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอื่นๆ แต่
ยั งมีส ถานประกอบการจํ านวนร้ อ ยละ ๕.๖ ซึ่ งยั ง ใช้ เ ทคโนโลยีก ารเชื่อมต่อความเร็ วต่ํา เช่น Analogue
Modem, ISDN, และเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 2G หรือ 2.5G เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบสถานภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยกับประเทศอื่นแล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประเทศไทยมีค่า Network Readiness Index (NRI) อยู่ที่
๔.๐๑ และอยู่ในอันดับที่ ๖๗ ซึ่งเป็นรองจากประเทศในอาเซียน ๓ ประเทศ คือ สิงคโปร์ บรูไน และ มาเลเซีย
ในขณะที่ หากพิจารณาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ ๗๑ จากจํานวน
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น ๑๔๒ ประเทศ ซึ่งนับว่าด้อยกว่าประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพียง
สองประเทศคือ สิงคโปร์ และบรูไน ไม่นับรวมถึงประเทศพม่าและลาวซึ่งไม่ปรากฏในรายชื่อประเทศที่ทํา
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การจัดอันดับ ผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศไทย เนื่องจากในปี
พ.ศ.๒๕๕๕ นั้นประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๐๗ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งด้อยกว่าประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนทั้งหมดที่ได้รับการจัดอันดับ จึงนับว่าการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๕
ตามกรอบนโยบาย ICT2020 ได้ดําเนินตามแนวทางที่เหมาะสมแล้วในระดับหนึ่ง
ในแง่ของกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน ICT พบว่ากฎหมายและระเบียบต่างๆยัง
กระจัดกระจาย โดยเฉพาะกฎหมายและระเบียบที่จําเป็นในยุคเศรษฐกิจดิจิตัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) อาชกรรมทางคอมพิวเตอร์(Cybercrime) ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
(Cyber Security) และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Protery Rights) โดยประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกั บอาชกรรมทางคอมพิ วเตอร์ (พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐) และในเรื่องของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔) แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญายังต้องการการแก้ไขให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เช่น
เทคโนโลยีคลาวด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ยังคงไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๖๑) ฉบับนี้ จึงควรเน้นการทบทวนและกําหนดมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ภายใต้กรอบนโยบาย ICT2020 พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วัด และระบุหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
สามารถดําเนินการได้จริงและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย
(กรอบนโยบาย ICT2020)
ได้ กล่าวถึงเรื่องทุน มนุษ ย์ ไว้ใ นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพั ฒนาทุนมนุ ษย์ ที่มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล โดยมีกลยุทธ์และ
มาตรการที่สําคัญ ได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ICT (ICT Professional) การจัดทํา National ICT
Competency Framework เพื่อกําหนดระดับความรู้และทักษะทั้งสําหรับบุคลกรทั่วไปและบุคลากร ICT
และการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทดสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้าน ICT (National ICT Skill
Certificate Center) เป็นต้น
การพัฒนาการศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการที่จะยกระดับทุนมนุษย์ของประเทศ แต่ที่
ผ่ า นมาพบว่ า ประเทศไทยประสบปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งรุ น แรงจนกลายเป็ น ปั ญ หา
ที่ท้าทายของประเทศ ถึงแม้รัฐบาลจะทุมเทงบประมาณกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่นดิน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๓.๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน รวมทั้ง
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มีความพยายามปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี แต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ประสบ
ผลสําเร็จในระดับที่พึ่งพอใจ กลับมีปัญหาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุของปัญหามีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษา รวมทั้งขาดปัจจัยที่จะส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกจากนี้พบว่า ผลคะแนนสอบมาตรฐานในประเทศ (NT) และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐาน WEF ได้ทําการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศต่างๆทั่วโลกพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาอยู่อันดับที่ ๓๗ ของโลก และอยู่
อันดับ ๘ ในกลุ่มประเทศอาเซียน แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ํา ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการปฏิรูปการเรียนรู้ รวมทั้งการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อยกระดับองค์ความรู้และคุณภาพการศึกษาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
สําหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์นั้น มุ่งเน้นไปที่การเตรียมการด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐาน/เตรียมคนไว้
สําหรับการพัฒนาในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า และการสร้างทักษะของคนให้เก่งขึ้น โดยเน้น learning process
and skill building เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเป้าหมายสําคัญของ
การยกระดับมาตรฐานความรู้
ยุทธศาตร์สรุปได้เป็น ๓ ส่วน คือ การเพิ่มการเพิ่มกําลังคนด้าน ICT
ความสามารถของบุคลากรด้าน ICT และการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ICT และการใช้ประโยชน์จาก ICT
ของประชาชน ทั้งนี้จากการประเมินผลการดําเนินงานในด้านยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากรสัดส่วนของกําลังคนด้าน
ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในแต่ละปี ได้กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของผู้จบการศึกษาในปี
นั้นๆ พบว่า ในปี ๒๕๕๕ ผู้ที่จบการศึกษาด้าน ICT มีเพียงร้อยละ ๑.๑๕ ของผู้ที่จบการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้บาง
ตัวชี้วัดยังไม่มีการกําหนดนิยามที่ชัดเจน และหรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ขอบเขตของการใช้ประโยชน์จาก ICT ใน
ชีวิตประจําวัน นิยามคําจํากัดความของบุคลากรภาครัฐ หรือนิยามของเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ เป็นต้น
เทคโลยีสารสนเทศสามารถที่จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในการสร้างโอกาส
อย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของ
เยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น MOOCs (Massive Online Open
Courses) สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาคุณภาพสูง
จากผู้สอนที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) การพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ในระยะเริ่มต้อนดําเนินการพัฒนาในรูปแบบ
ของ “Function (Supply) Based” ในประเทศไทย นับแต่เริ่มมีกรอบนโยบาย IT2000 ต่อเนื่องมาถึง
กรอบนโยบาย IT2010 และ แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดให้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐไว้ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ยังพัฒนาเป็นโครงการที่เน้นเฉพาะหน่วยงานเป็นหลัก
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และผลการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า
หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปมีเว็บครบทุกหน่วยงาน และร้อยละ ๗๕ มีการนํา Social Media มาใช้
ร้ อ ยละ ๖๗ มีระบบให้ บริ การผ่าน e-Service
แต่มีเ พี ยงร้ อ ยละ ๑๐ ที่ ส ามารถให้ บริ ก ารในระดั บ
personalized e-service นอกจากนี้มีเพียงร้อยละ ๕.๖ ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่มีการจัดทํามาตรฐาน
ISO 27001๙
ในการสํารวจการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ๙ โดยอ้างอิงวิธีการสํารวจและ
จัดลําดับการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations E-Government
Survey2012) และทําการสํารวจข้อมูลของส่วนราชการตั้งแต่ระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง ลงไปจนถึงระดับ
กรม รวมทั้งหน่วยงานในกํากับ และหน่วยงานภาครัฐอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๓๐๓ หน่วยงาน ซึ่ง
ผลการสํารวจชี้ว่า การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของไทยมีระดับความก้าวหน้าโดยรวมทั้งประเทศ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔๕ โดยวิธีคํานวณหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การพัฒนาแต่ละระดับเป็นรายกระทรวง และ
ผลการจัดลําดับการพัฒนา ๔ ระดับ ตามองค์การสหประชาชาติ ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
ระดับที่ ๑ ระดับการให้บริการข้อมูลพื้นฐาน (Emerging Information Services)
หน่วยงานราชการทั้ง ๒๐ กระทรวงมีการพัฒนาก้าวหน้ามากที่สุดโดยได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้
หน่วยงานภาครัฐของไทยทุกกระทรวงมีบริการข้อมูลขั้นพื้นฐานทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ระดับที่ ๒ ระดับการให้ข้อมูลที่มีปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ ช้บริการ (Enhanced Information Services)
การพัฒนาบริการออนไลน์ภาครัฐของไทยในระดับที่ ๒ ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๒ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐของไทยทุกกระทรวงมีบริการข้อมูลทางออนไลน์อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน/ผู้ใช้บริการ มีระดับ
ความก้าวหน้าแต่ละกระทรวงอยู่ในช่วงร้อยละ ๕๒-๙๒
ระดับที่ ๓ ระดับการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (Transactional Services)
การพัฒนาบริการออนไลน์ภาครัฐของไทยในระดับที่ ๓ ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓๓ ทั้งนี้
มีหน่วยงานภาครัฐ ๒ กระทรวงที่สามารถพัฒนาบริการธุรกรรมออนไลน์ได้ก้าวหน้าถึงร้อยละ ๕๐ ในขณะที่
หน่วยงานส่วนใหญ่มีการพัฒนาบริการธุรกรรมออนไลน์ในระดับความก้าวหน้าแต่ละกระทรวงอยู่เพียงร้อยละ
๖-๔๘ โดยประมาณ อาจกล่าวได้ว่ามีหลายกระทรวงที่พัฒนาบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์น้อย ทั้งนี้
มีกรณีบางหน่วยงานระดับกรมอาจจะมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
ระดับที่ ๔ ระดับการเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมออนไลน์ข้ามหน่วยงาน (Connected Services)
การพัฒนาบริการออนไลน์ภาครัฐของไทยในระดับที่ ๔ ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๒๒
โดยหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง มีการพัฒนาบริการที่เชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมออนไลน์ข้ามหน่วยงาน
ได้ในระดับความก้าวหน้าแต่ละกระทรวงอยู่ในช่วงร้อยละ ๖-๔๐
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(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์และแนวทางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ตามหลักการ e-Governance และ ICT Governance เน้นการพัฒนาในระดับบูรณาการ
ข้ามหน่วยงาน ในมุมมองของลูกค้าเริ่มปรากฏให้เห็น โดยมีการบูรณาการ e-Service เข้ามารวมไว้ใน Web
Portal ในระดับกระทรวง/กรม เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิ ช ย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารได้ เ ริ ่ ม พั ฒ นา Portal
ในระดับประเทศโดยช่องทาง e-Citizen Portal ซึ่งมีการรวบรวมบริการภาครัฐมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งยังคงต้อง
ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้รับความนิยม รวมทั้งการเพิ่มเติมคุณสมบัติในการเป็น Web Portal ที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติด้าน ICT ในระดับประเทศ โดยในช่วงการดําเนินการของแผน ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช) ขึ้น แต่การจัดตั้งสภา ICT ยังคงอยู่ในระหว่าง
การดําเนินงาน นอกจากนี้ ในด้านของการผลักดันกฎหมายพบว่ามีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด
๗ ฉบับ ส่วนเป้าหมายของการประหยัดงบประมาณนั้นยังไม่สามารถที่จะวัดในเชิงปริมาณได้ ในแง่ของการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อสนับสนุน การสร้า งธรรมาภิ บ าลในการบริห ารและการบริ ก าร
ของภาครัฐนั้น ถือได้ว่าการที่มีระบบ National Single Window เป็นความสําเร็จหนึ่งของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ นอกจากนี้พบว่าทุกหน่วยงานภาครัฐมีเว็บไซต์ที่
สามารถให้ข้อมูลข่าวสารการบริการประชาชน ส่วนในเรื่องของการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
บริการภาครัฐ (Thailand e-Government Interorperability Framework หรือ TH e-GIF) เพื่อเป็น
มาตรฐานในการบูรณาการข้อมูลและบริการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐนั้นพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐเพียง
ร้อยละ ๕๐3 เท่านั้นที่มีการจัดทําเตรียมข้อมูลตามมาตรฐาน TH e-GIF ส่วนลําดับของประเทศไทยในการ
จัดลําดับ e-Government Rankings ขององค์การสหประชาชาตินั้น จากรายงานการจัดลําดับพบว่า
ใน ค.ศ.๒๐๑๒ ประเทศไทยได้อันดับที่ ๙๒ จะเห็นได้ว่าการจัดอันดับของประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๕๒๐๑๒ นั้นมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ โดย ค.ศ.๒๐๐๘ อยู่ในอันดับที่ ๖๔ ค.ศ.๒๐๑๐ อยู่ในอันดับที่ ๗๖ และ
ค.ศ.๒๐๑๒ ตกไปอยู่อันดับที่ ๙๒
๔) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสองในสามของ
GDP ใน พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศไทยมี GDP อยู่ที่ ๑๑.๓๗๕ ล้านล้านบาท มีขนาดเป็นอันดับสองในอาเซียนรอง
จากอินโดนีเซีย โดยภาคการผลิตและบริการมีสัดส่วนต่อ GDP สูงสุดที่ ๓๙.๒ และ ๒๔.๙% ตามลําดับ
ในขณะที่ภาคการเกษตรคิดเป็นเพียง ๘.๔% ของ GDP๑๐ อันเนื่องมาจากใน พ.ศ.๒๕๕๕ ปริมาณข้าวที่ผลิตได้
ในฤดูกาลลดลง รวมทั้งราคาของสินค้าเกษตรกรรม เช่น น้ํามันปาล์ม และยางพารา มีแนวโน้มราคาลดลง
อย่างต่อเนื่องในขณะที่เกษตรกรต้องลงทุนสูง
๒๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๒) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ซึ่งได้มีตัวชี้วัดและเป้าหมายต่างๆ เช่น สัดส่วนสถานประกอบการที่ใช้ ICT ในการดําเนินธุรกิจ สัดส่วนของสถาน
ประกอบการที่ มี การขายสิ นค้ าละบริ การผ่ านทางอิ นเทอร์ เน็ ต การเติ บโตของมู ลค่ าพาณิ ชย์ อิ เล็ คทรอนิ กส์
ในรูปแบบ B2B และ B2C ของประเทศ หรือค่าดําเนินการด้าน Logistic ของประเทศ เป็นต้น สําหรับการจัดอันดับ
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจระดับโลกจากการจัดลําดับ โดย Global Competitive Index (GCI) ของ World
Economic Forum (WEF) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยหลัก ๓ ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment)
ความพร้อม (Readiness) และการใช้งาน (Usage) ใน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้รับ
การจัดลําดับให้อยู่ในกลุ่ม Efficiency-driven Economy และจัดอันดับที่ ๓๗ จาก ๑๔๔ ประเทศ และ
เป็นอันดับที่ ๔ ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน โดย WEF วิเคราะห์ว่าความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศยังคงมีความน่ากังวล โดยเฉพาะเรื่องความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า
ปัญหาการคอรัปชั่น ความกังวลเรื่องความปลอดภัย และความไม่แน่นอนในเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินเป็น
เรื่องที่ทําลายคุณภาพ institutional framework ของการทําธุรกิจโดยจัดอันดับที่ ๗๘ นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาในเรื่องของบริการด้านสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดอันดับ ๘๑
และ
การยอมรับเทคโนโลยี จัดอันดับ ๗๘๑๑
๕) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการพัฒนาสังคม
จากการศึกษาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ (คปร.)
แต่งตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ คปร. เสนอว่า “ความล้มเหลว” ของประเทศไทยเกิดจาก
“ความเหลื่อมล้ําอย่างสุดขั้วในทุกมิติ” ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆ ตามมาอีกมาก เช่น ด้านรายได้
ด้านสิทธิ ด้านโอกาส ด้านอํานาจ และด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่ผ่านมา ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย ต่างก็
ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้า ไม่ว่าจะเป็น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๓ ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน
ค.ศ.๒๐๑๕ (ASEAN ICT Masterplan 2015) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และนโยบายบรอดแบนด์ แ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร
พ.ศ.๒๕๕๓ ต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ
ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ในด้านสาธารณสุข ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการจัดทํา
ฐานข้อมูลบันทึกสุขภาพ และ/หรือ ระบบระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ของแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ
ส่วนทางด้านการเรียนรู้ ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ
๒๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

รวมถึงการพัฒนาวัฒนธรรมในโลกอินเตอร์เน็ตในทุกส่วนของเศรษฐกิจและสังคม โดยให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา การสร้างระบบ e-Learning พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วย ICT และการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง เช่น โครงการ one tablet per child เป็นต้น
๖) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาโลกร้อน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่สําคัญลําดับต้นๆ ของโลกในปัจจุบัน ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ๒-๓% ที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ICT มีศักยภาพในการที่จะช่วยลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์อีก ๙๗-๙๘% ที่มาจากภาคส่วนอื่นๆ๑๒
สําหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษได้ทําการศึกษาพบว่าประเทศไทยผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์
(e-Waste) ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตันใน พ.ศ.๒๕๕๐ และคาดว่าจะมีปริมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ตันในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้
โดยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจทั้งในเรื่อง Green ICT และ ICT for Green แต่ยังไม่มีการ
กําหนดเป็นนโยบายสําคัญของประเทศ โดยในส่วนของ Green ICT นั้น มีหลายหน่วยงานที่มีการปรับปรุง
Data Center เพื่อให้มีการประหยัดพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น บริษัท PTT ICT Solutions ได้มีการพัฒนา
Data Center ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for
Data Centers) อย่างไรก็ดีการนํา ICT มาช่วยในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนั้น หลายๆหน่วยงานทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการตื่นตัวในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่การเป็น paperless office หรือการประชุมสื่อสาร
ทางไกลแบบ VDO Conference เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและเวลาในการเดินทาง เป็นต้น
การพั ฒนาและประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อความเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อ ม
(Green ICT) รวมถึงการนํา ICT มาช่วยสร้างสังคมสีเขียว (ICT for Green) นั้น ได้กําหนดให้เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบาย ICT2020 และมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการช่วยชะลอหรือลดผลกระทบจาก
สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Climate Change)
๗) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยใน พ.ศ.๒๕๕๔ ตลาด ICT ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ ๕๓๑,๘๕๓ ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๖.๙ เป็นมูลค่าตลาดการสื่อสาร รองลงมาได้แก่ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และตลาด
ซอฟต์แวร์และการบริการซอฟต์แวร์ และคาดว่าตลาด ICT จะมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก
แนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สายขยายตัวมากขึ้น๑๓
ผลการสํารวจของ TDRI และ SIPA พบว่าในปี ๒๕๕๕ ภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ของไทย มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ๓๑,๙๗๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔
ถึงร้อยละ ๒๔ โดยจําแนกเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูปที่มีมูลค่าการผลิต ๕,๘๗๗ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
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เติบโตร้อยละ ๒๔.๗ และบริการซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าการผลิต ๒๖,๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ ๒๓.๙ ขณะที่ ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว มีมูลค่าการผลิต ๔,๒๑๘ ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ
๕.๔๑๔
โดยสัดส่วนมู ล ค่ าการผลิตซอฟต์แวร์แ ละการให้บริการซอฟต์ แวร์ ของผู้ประกอบการไทย พบว่า
ในตลาดบริการซอฟต์แวร์ในปี ๒๕๕๕ มีสัดส่วนรายได้สูงถึงร้อยละ ๘๑.๖ ขณะที่การผลิตซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
มีสัดส่วนรายได้ประมาณ ๑๙.๔ ในตลาดซอฟต์แวร์สําเร็จรูปนั้น ร้อยละ ๓๖ เป็น Desktop Application
ร้อยละ ๕๔ เป็น Server Application และร้อยละ ๑๐ เป็น Mobile Application
สําหรับตลาดดิ จิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมแอนิ เมชั่น เกม และ
อีเลิร์นนิ่ง พ.ศ.๒๕๕๔ มีมูลค่ารวมประมาณ ๑๖,๔๖๗ ล้านบาท โดยเป็นตลาดเกมประมาณ ๘,๘๐๖ ล้านบาท
ตลาดแอนิเมชั่น ๕,๖๒๓ ล้านบาท และตลาดอีเลิร์นนิง ๒,๐๓๘ ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าตลาดรวมดังกล่าวเป็น
ผลิตภัณฑ์นําเข้าเฉลี่ยประมาณ ๗๑% กับ ผลผลิตของผู้ประกอบการไทยประมาณ ๒๙% โดยในส่วนของ
ผู้ประกอบการไทย เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศประมาณ ๒๓% และส่งออกประมาณ ๖%๑๕
จากรายงานการจัดอันดับความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม IT จํานวน ๖๖ ประเทศ
ทั่วโลก ของ Economist Intelligence Unit ค.ศ.๒๐๑๑ พบว่าประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ ๕๐ ตกลงมาจาก
ค.ศ.๒๐๐๙ อยู่ ๑ อั น ดั บ ซึ่ ง การจั ด อั น ดั บ นี้ วั ด จากคะแนน ๖ ด้ า น โดยประเทศไทยได้ ค ะแนนต่ํ า
ในด้านสภาพแวดล้อมทางด้านวิจัยและพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
จากการศึกษาของ TDRI และ SIPA พบว่าปัญหาสําคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย
คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทุกแขนง หลักสูตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม พนักงานรุ่นใหม่นิยมเปลี่ยนงานบ่อย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กประสบ
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน การขาดการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง การขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะบริษัทที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร
๘) สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ผู้เชี่ยวชาญในวงการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
นานาชาติมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า๑๖,๑๗ ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในปัจจุบันนั้น มีแนวโน้มที่จะเผชิญการโจมตีจากภัยในลักษณะแนวร่วมที่เป็นระบบมากขึ้น
(Coordinated Attacks) มีแรงจูงใจและเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น มีความพยายามในการซ่อนตัวมากขึ้น
เพื่อให้สามารถโจมตีระบบได้เป็นระยะเวลานาน ก่อนที่ผู้ดูแลระบบจะรู้ตัว เช่น ในลักษณะของการจารกรรม
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Espionage) การก่อการร้ายต่อรัฐ การสอดแนมเพื่อล้วงความลับที่มีความสําคัญ
ต่อความมั่นคงของประเทศ การโจมตีเครือข่ายของสถาบันทางการเงิน และการโจมตีระบบสารสนเทศและ
สื่อสารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นต้น
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(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในประเทศไทย ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดตั้งองค์กร กรรมการ และรูปแบบ
ที่ค ล้า ยกันระดั บชาติ ที่ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบโดยตรง อาทิเช่น คณะกรรมการความมั่ นคงปลอดภั ย ไซเบอร์
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ประสานการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ ป ระเทศไทย
(ThaiCERT) และเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Security Alliance Thailand Chapter) เป็นต้น
ตลอดจนมีการประกาศใช้กฎหมายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกั บ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๑ ซึ่ ง วางหลั ก เกณฑ์
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้น
ที่จะนําไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้นในประเทศไทยทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานภาพการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทยยังขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการนํามาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลมาบังคับใช้และถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานต่างๆ
(compliance) เช่น มาตรฐาน ITIL และ COBIT และมาตรฐานในชุด SP800 ที่กําหนดโดย National
Institute of Standards and Technology (NIST) นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในภาครัฐยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการนําแนวทางการปฏิบัติ (Guidelines) ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานต่างๆ
เหล่านี้ มาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาในด้านนี้ จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากล
ทิศทางการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ได้มีผลการ
วิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ เพื่อการกําหนดกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ไว้ในประเด็น
สําคัญ ได้แก่ การบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างศักยภาพ
ในการตอบสนองต่ อภั ยคุ กคามด้ านสารสนเทศและการสื่อสาร การปกป้ องโครงสร้ างพื้ นฐานสําคัญของ
ประเทศที่อาจตกเป็นเป้าของการคุกคามผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้าง
กลไกในด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึ ง ควรมี ก ารกํ า หนดไว้ เ ป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศอย่างจริงจัง ต่อไป
๒.๗ การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ
ศาสตราจารย์ Gary Becker ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เคยชี้ให้เห็นถึงนัยสําคัญ
ของ ICT กับความสําเร็จในการปรับปรุงผลิตภาพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ลงทุนอย่างจริงจังในด้าน ICT และ
ได้ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าผลกระทบจาก ICT ในขณะนั้น (ปี ค.ศ. ๒๐๐๐) เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในระยะยาว
๓๑
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การเติบโตของผลผลิตต่อแรงงาน ๑ คน เมื่อคํานวณแล้วจะอยู่ในอัตราอย่างน้อยร้อยละ ๓ ต่อปีในหลาย
ทศวรรษข้างหน้า เป็นผลให้รายได้ของแรงงานจะเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่าใน ๒๕ ปีข้างหน้าหรือสั้นกว่า ผลกระทบ
ทางบวกของ ICT ต่อภาคเศรษฐกิจเช่นนี้จะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานการศึกษา
ด้านช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Divide) ระบุว่าทุกเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนด้าน ICT และแรงงาน
รวมทั้งปริมาณการใช้งาน ICT จะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของ GDP ระหว่าง ๑๒๔-๑๖๔ เหรียญสหรัฐ๑๘

ตารางที่ ๑ อันดับของการจัดลําดับการพัฒนาด้าน ICT ของ ๑๐ ประเทศเป้าหมาย๑๙,๒๐,๒๑
การประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ ICT
ช่วยยกระดับการพัฒนาสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลที่ดี ในการพัฒนาใน
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ การสร้างและแบ่งปันความรู้ กระบวนการผลิต และธุรกรรมด้านธุรกิจและด้านการเงิน และ
การเชื่อมโยงกันระหว่างคน กลุ่มคน องค์กร ชุมชน และรัฐบาล เป็นต้น บทบาทของ ICT เพื่อการพัฒนา
ประเทศจึงปรากฏชัดเจนมากขึ้นในนานาประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศต่างๆ มุ่งเน้นที่การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ในการศึกษากลยุทธ์และแนวทางการ
ปฏิบัติด้าน ICT ของประเทศเป้าหมายจํานวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และออสเตรเลีย ได้ทําการพิจารณาจากสถานภาพปัจจุบันของการ
พัฒนา ICT ของประเทศเหล่านี้ โดยอาศัยตัวชี้วัดของ IMD World Competitive Index, UN
e-Government Ranking และ NRI (Networked Readiness Index) รวมทั้งการพิจารณานโยบายทางด้าน
ICT ของแต่ละประเทศ ดังแสดงในตารางที่ ๑ รวมไปถึงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ICT ของ
ประเทศเหล่านี้ สรุปได้ดังนี้
๓๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นกลุ่มประเทศเอเชียที่มีรายได้สูง สิงคโปร์มีแผนแม่บท Intelligent
Nation 2015 (iN2015) เป็นแผนแม่บทด้าน ICT ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้กําหนดไว้ตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๕
ที่กําหนดให้ในสิบปีข้างหน้าที่จะผลักดันให้สิงคโปร์กลายเป็น Intelligent Nation โดยใช้ศักยภาพของ
Infocomm ซึ่งแผนแม่บทนี้ได้จัดทําโดยหน่วยงาน Infocomm Development Authority (IDA) วิสัยทัศน์
ของแผนกําหนดไว้ว่า“สิงคโปร์ประเทศอัจฉริยะเป็นเมืองระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย Infocomm” ในขณะที่
นโยบาย u-Japan และ u-Korea ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้มีวิสัยทัศน์ของการที่ประชาชนทุกคนใช้
และได้รับประโยชน์จาก ICT อย่างเต็มที่ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการสร้างโครงข่ายแบบ Ubiquitous เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการโดยไม่ต้องคํานึงถึงรูปแบบของการเชื่อมต่อใช้ ICT สําหรับเกาหลีใต้มีความต้องการที่จะ
เป็นประเทศแรกที่มีการเชื่อมต่อแบบ ubiquitous
มาเลเซีย จี น และอินเดี ย เป็นกลุ่มประเทศในเอเชียที่มีรายได้ ปานกลาง ทั้ง ๓ ประเทศยังคงมี
เป้าหมายในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และใช้ ICT ในการผลักดันการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยมาเลเซียใช้นโยบาย The National IT Agenda (NITA) ซึ่งพัฒนาโดย
National IT Council ซึ่งใช้เป็นนโยบายหลักและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้าน ICT ของมาเลเซีย เพื่อเปลี่ยน
มาเลเซียให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใน ค.ศ.๒๐๒๐ ในขณะที่อินเดียมีนโยบายที่ชื่อว่า The National Policy
on Information Technology 2012๒๒ ซึ่งเป็นแผนที่จะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้าน ICT ของอินเดีย
โดยการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตประชาชนของอินเดีย ในขณะที่จีนใช้นโยบายที่ชื่อว่า The
State
Informatization
Development Strategy (2006-2020) โดยมีเป้าหมายให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทั่วประเทศ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับการสร้างสรรค์ด้าน ICT อย่างอิสระ การมีโครงสร้างพื้นข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรม
ที่คุ้มค่า การเพิ่มความมั่นคงด้านสารสนเทศ การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่
ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน การสร้างรูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรม (new type of industrialization model)
การสร้างนโยบายและระบบอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับกระบวนการทางข้อมูล(informatization process)
และการส่งเสริมศักยภาพในการใช้ข้อมูลเพื่อสาธารณะ
สําหรับกลุ่มประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้ว สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และออสเตรเลีย
มีนโยบาย ICT ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล รวมไปถึงการใช้ ICT
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยสหรัฐอเมริกาได้มีประกาศนโยบาย Digital Government “Building
a 21st Century Platform to Better Serve The American People”๒๓ โดยมีเป้าหมายในการทําให้
ประชาชนอเมริกันและผู้ที่อยู่ในวัยทํางานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของรัฐบาลโดยไม่จํากัดสถานที่ เวลา
และเครื่องมือในการเข้าถึง โดยให้รัฐบาลมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
เพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ชาวอเมริกัน ส่วนสหราชอาณาจักร
มุ่งเน้นที่การให้บริการแก่ประชาชนด้วยงบประมาณที่ลดลง โดยการนํากลับมาใช้ใหม่และการใช้งานร่วมกัน
๓๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ของทรัพย์สินด้าน ICT พร้อมทั้งการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ การลดปริมาณความสิ้นเปลืองและการลด
ปริมาณโครงการที่ดําเนินการไม่สําเร็จ และสร้างช่องทางในการทํางานร่วมกัน และการแสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบายต่างๆ ของประเทศ ขณะที่สวีเดนมีนโยบายด้าน ICT ที่เรียกว่า Digital Agenda for Sweden ซึ่งเป็น
นโยบายที่รวบรวมกิจกรรมด้าน ICT ต่างๆ ในแนวราบ (Horizontal) เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการ digitization ของประชาชนและธุรกิจ โดยแผนนี้ได้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ๔ ด้านได้แก่ การใช้
ประโยชน์ที่ง่ายและปลอดภัย (easy and safe to use) บริการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ (Services that create
benefit) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (The Need for Infrastructure) และบทบาทของ ICT ต่อการ
พัฒนาสังคม (Role of ICT for Social Development)๒๔ ส่วนออสเตรเลียเน้นการพัฒนา ๓ ด้าน๒๕ ในเรื่อง
ของการให้บริการที่ดีขึ้น (Deliver Better Services) การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐบาล
(Improve the Efficiency of Government Operations) และการมีส่วนร่วมดําเนินการอย่างเปิดเผย
(Engage Openly) โดยการดึงดูดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการสร้างความรู้ เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และ
การแจ้งให้รับรู้ถึงการตัดสินใจและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๓๔

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผลลัพธ์มาจากกระบวนการ
เชิง ตรรกะในการจั ดทํ า แผนแม่บทฯ โดยในรายละเอีย ดของแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงานหลักและโครงการเร่งด่วน และ
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแผนแม่บทเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย ระยะปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

๓.๑ วิสัยทัศน์ : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม และมั่นคง
ปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Society)
คําอธิบายวิสัยทัศน์
“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้
ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
(Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital
Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศ
ไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายหลักของประเทศที่
เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการ
พัฒนาด้าน ICT ของประเทศ ที่ได้ทําการวิเคราะห์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
กรอบนโยบาย ICT2020 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย
๓๕

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ บวกกับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างฉลาด ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้เป็น ๔ ด้าน ดังแสดง
ในแผนภาพที่ ๒ ประกอบด้วย

2018

2014

แผนภาพที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑
 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ และมีความพร้อม
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (Participatory People)
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
 การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างฉลาด (Smart Government)
 การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส (Vibrant Business)

๓๖

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๖๑ ทั้ง ๔ ด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ ๓ กล่าวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคุ้มค่า
และพอเพียง (Optimal Infrastructure) ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Inclusive) มีความน่าเชื่อถือ (Reliable) และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
(Affordable) จะอํานวยให้ภาครัฐและภาคธุรกิจดําเนินการพัฒนาด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในทุกชุมชนและท้องถิ่น และในภาพรวมจะเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การรวมกลุ่มในภูมิภาคและ
ในเวทีสากล
การพัฒนาด้าน ICT ภาครัฐด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่ฉลาด (Smart Government)
ที่ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless) ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดเผย (Open) ทั้งใน
ด้านข้อมูลข่าวสารและธุรกรรมต่างๆ ของรัฐด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน
และเอกชน (Anticipated) ในขณะเดียวกันก็พัฒนาช่องทางปฏิสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (e-Service) ซึ่งรัฐพร้อมเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกันพัฒนากับ
ภาคธุรกิจในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)
การพัฒนาด้าน ICT ภาคธุรกิจเอกชน ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจรุ่งเรืองสดใส (Vibrant Business)
ในแนวทางนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative) การปรับปรุงและยกระดับผลิตภาพ (Productive) และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) ซึ่งรัฐจําเป็นต้องให้การส่งเสริมด้วยนโยบายและการสนับสนุนในรูปแบบของ
การอํานวยความสะดวก การให้สิทธิประโยชน์ และสิ่งจูงใจ เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
ด้าน ICT ในรูปของ e-Business, e-Commerce และ ICT Industry เพื่อการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและ
สากล
ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ นับแต่ในเรื่องของ การศึกษา
การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการอํานวยความสะดวกทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในวงจร
ของการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาด้าน ICT ในภาคธุรกิจ
ในรูปแบบของบริการ ICT (ICT Service) และ การประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมและ
การดําเนินงาน (ICT-enabled Service) ซึ่งหมายถึง การผลิต การให้บริการ และการใช้ประโยชน์จาก ICT
และ Internet เพื่อการทําธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ ซึ่งประโยชน์จากการพัฒนาด้าน ICT ทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนจะส่งผลให้มาตรฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนในภาพรวมได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น
(Improve Living Standard) ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความกระตือรือร้นในการมีส่วน
ร่วมกับการพัฒนาด้าน ICT (Participatory) โดยเฉพาะบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศในแนวทางที่พอเพียง (Sufficient) โดยเฉพาะในบริบทที่มีความสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
๓๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

พัฒนาประเทศในวงกว้าง จะต้องดําเนินการให้ประชาชนในทุกภาคส่วน ให้รู้เท่าทัน ICT และมีความเป็นมือ
อาชีพในสายวิชาชีพ ICT (Professional) ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT
ในเชิงนวัตกรรม (Innovative) จึงเป็นวาระสําคัญ

แผนภาพที่ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑
เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
 เยาวชน ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้
เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อย่ า งพอเพี ย งด้ ว ยแนวคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมใน
ระดับประเทศและระดับสากล
 มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าต่อการลงทุน ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป
ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

๓๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

 เพิ่มบทบาทและความสําคัญของการใช้ ICT ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดการพัฒนา
 ระดับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ของประชาชนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ร้อยละ ๙๕ ของประชากรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงภายใน พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘)
 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ GDP
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘
 ระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Index อยู่ในกลุ่มประเทศทีม่ ี
การพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ ๒๕
 มีตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 จํานวน e-Service ที่ภาครัฐจัดทําขึ้นและมีการเข้ามาใช้งานของภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายหลักของ ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ดังกล่าวข้างต้น เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี ๒๕๖๓
สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ หรือ ICT 2020
โดยมีผลลัพธ์ใน ๓ ภาคส่วนหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืน ด้านสังคมจะ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนและท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็น การส่งเสริมให้การ
ใช้ ICT ในแนวทางนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการพัฒนาด้าน ICT ตามแนวทางยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บท ICT
ของประเทศ ฉบับที่ ๓ จะมี ส่วนประกอบของเงื่ อนไขแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ระบบความมั่นคงปลอดภัยในระดับต่างๆ นับแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Secured Smart
Network) ไปจนถึงระดับช่องทางปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Secured Smart Interface Channel) พร้อมด้วย
ระบบการบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน ICT ตลอดจนระบบธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ
ที่ดี และการบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) ตามหลักและ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ต่อระบบ ICT ของประเทศ
ในการประยุกต์ ใช้ งานเพื่ อการดํ ารงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยได้แสดงรายละเอี ยดไว้ใ น
แผนภาพที่ ๔ ภาพแสดงเป้ า หมายหลั ก และผลลั พ ธ์ข องการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๓๙

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

แผนภาพที่ ๔ ภาพแสดงเป้ า หมายหลั ก และผลลั พธ์ข องการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ หลัก ของแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ICT อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบแนวทาง
และดัชนีวัดการพัฒนา แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๓) จึงได้กําหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน ซึ่งมีกลยุทธ์
และมาตรการสําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT
(Participatory People)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๑
“ทุนมนุษย์ด้าน ICT มีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียง (Sufficient) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความเป็นมืออาชีพในสายงาน ICT
(Professional) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ ICT ที่หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล
(Participatory People)”

๔๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ในทุ ก ภาคส่ ว นรู้ เ ท่ า ทั น ICT เพื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู้ การดํ า รงชี วิ ต และ
การประกอบอาชีพ สามารถใช้เครื่องมือ ICT ผ่านช่องทาง ICT ที่หลากหลาย ในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารราชการแผ่นดิน
- เด็กและเยาวชนในวัยเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้วย ICT เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
- บุคลากรสายอาชีพ ICT มีขีดความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีปริมาณที่เพียงพอกับ
ความต้องการ
- ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเสมอภาค
๑.๑ กลยุทธ์
(๑) พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในระดั บ โรงเรี ย นจนถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ทั ก ษะใน
การประยุกต์ใช้ ICT
เป็นเครื่องมือในเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบของเนื้อหาสาระ
เพื่อการเรียนรู้และการบันเทิงที่เหมาะสมกับวัยศึกษาเรียนรู้
(๒) พัฒนาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้ นับแต่
ระดับพื้นฐาน เช่น การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ การแสดงความ
คิดเห็น และการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงเศรษฐกิจ
ครัวเรือนและด้านความอยู่ดีมีสุข
(๓) พัฒนาบุคลากรสายอาชีพ ICT ให้มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในระดับประเทศที่สอดคล้องกับระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมไปถึงสนับสนุนนักวิจัย
ด้าน ICT ในการพัฒนาเทคโนโลยี ICT ขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT
ของประเทศ
(๔) สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างเสมอภาค
๑.๒ มาตรการ
(๑) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ICT
ของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามช่วงอายุการใช้แรงงาน (Labor Life Cycle)

๔๑

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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(๒) จัดให้มีระบบนิเวศ (Ecosystem) และฐานสําหรับต่อยอด (Platform) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งเนื้ อ หา แรงจู ง ใจผู้ พั ฒ นาเนื้ อ หาและ
นักเรียนนักศึกษาในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบที่พัฒนาขึ้น
(๓) บูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างภาคอุปสงค์และ
ภาคอุปทานระดับประเทศและระดับภูมิภาค
(๔) พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ของกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานที่ทัดเทียมกับมาตรฐานอาชีพและฝีมือแรงงาน (Standard Occupational
Classification) ระดับภูมิภาคและระดับสากล
(๕) ผลักดันให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
แห่งชาติ (กพร.ปช.)
(๖) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสาย
ICT
ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาด เช่ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั น และ
การดําเนินการในรูปแบบสหกิจศึกษา เป็นต้น
(๗) สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในการช่ ว ยพั ฒ นาประชาชนทั่ ว ไปให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
(๘) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา (Content) และเครื่องมือที่ใช้จัดทําเนื้อหาเป็นภาษาไทยที่มี
ประโยชน์ รวมทั้ง จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้ในหลายรูปแบบ
(๙) สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนในเรื่องของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
(๑๐) จัดทําเนื้อหาหรือแปลงรูปแบบเนื้อหาเป็นเอกสารดิจิทัล (Digital Content) แบบออนไลน์
เช่น Wikipedia โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
(๑๑) พัฒนารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสําหรั บผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ เช่น ทางเว็บไซต์ และทางอุปกรณ์พกพา เป็นต้น
(๑๒) ศึกษาแนวทางกําหนดรูปแบบที่เป็นเอกภาพตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาบุคลากร
สายอาชีพด้าน ICT และการรู้เท่าทัน ICT ของประชาชน
(๑๓) ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยด้าน ICT โดยการให้การสนับสนุนในรูปแบบของรางวัลในการ
แก้ปัญหาที่ท้าทาย
(๑๔) ส่ งเสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จาก Free
Wifi ในภาคส่ว นการพั ฒ นาที่ สํา คัญ ได้ แ ก่
ภาคการศึกษา การสาธารณสุข และภาคส่วนการพัฒนาสังคมอื่นๆ เป็นต้น

๔๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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๑.๓ แผนงาน/โครงการเร่งด่วน
(๑) การจัดทําระบบ Thailand Massive Online Open Courses (Thailand MOOCs)
โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและ
กระทรวงศึกษาธิการ
(๒) การบูรณาการระบบฐานข้อมูลกําลังคนด้านของประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
(๓) การศึกษามาตรฐานในการกําหนดวิชาชีพด้าน ICT เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ICT ระหว่างประเทศ (AEC/ASEAN, APEC)
(๔) การส่งเสริมและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(๕) การพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน ICT เพื่อภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
(๖) การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรสําหรับภาคบริการอิเล็กทรอนิกส์
ในอาเซียน (ASEAN Excellence Center for e-Service Personnel Development)
(๗) การสร้างความตระหนักและรณรงค์เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
(๘) การพั ฒ นาและติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า น ICT ในกลุ่ ม สายอาชี พ
(ICT Professional) และกลุ่มผู้ใช้งาน (ICT User)
๑.๔ ตัวชี้วัดการพัฒนา
(๑) ปริมาณการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
โดยการวัดจาก
 จํานวนประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖ ปี ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 จํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประชากร
 การมี ค อมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ส่ ว นตั ว ของประชากรที่ พิ ก ารมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๑๐
ของจํานวนผู้พิการ
(๒) การสนั บสนุน จากภาครัฐ และเอกชนในการยกระดั บ ความสร้ างสรรค์ข องเยาชนและ
ประชาชนในการใช้ ICT ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ
 ความสําเร็จของการจัดตั้ง Thailand MOOCs
 ปริ ม าณเงิ น ทุ น ทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
การแก้ปัญหาของประเทศโดยใช้ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 จํานวนโครงการที่สนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไปในการร่วมแก้ปัญหาโดยใช้ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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(๓) ระดับความรู้ความสามารถด้าน ICT ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและเพียงพอในการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างธุรกิจได้
 จํานวน ICT Professional ที่มีประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า ๑,๐๐๐ คนต่อปี
 ความสํ าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ มีการส่ งเสริมการใช้ ICT
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้
 จํานวนบทความภาษาไทยใน Wikipedia เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๒
“โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบพอเพียงคุ้มค่า
ต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัย
ที่เหมาะสม (Security) กับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
(Right to access) ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุกชุมชนและท้องถิ่น โครงข่ายความเร็วสูงสําหรับ
ภาคส่วนการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริการท่องเที่ยว แรงงาน และ
การประกอบธุรกิจเป็นสําคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Public WiFi) เพื่อบริการ
ชุมชนในที่สาธารณะและย่านธุรกิจที่เหมาะสม และการให้บริการในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
และมีโครงข่ายเชื่อมโยงกับต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศ
ในอาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของโลก”
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๒
- โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเป็นเอกภาพ มีความคุ้มค่า
และมีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับเสรีภาพและความเป็นส่วนตัว
- โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมีความครอบคลุมถึงระดับชุมชนและท้องถิ่นโดยทั่วถึงทั่วประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสทางดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน และลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเขตชนบทและ
พื้นที่ห่างไกล
- โครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศใน
อาเซียนและสากล
๔๔

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

- โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Public WiFi) มีความพร้อมในการให้บริการในเขตพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม พอเพียง และครอบคลุมทั่วประเทศ
- มีการดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
นโยบาย เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้เอกชนและวิสาหกิจชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
๒.๑ กลยุทธ์
(๑)
วางแผนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายความเร็วสูง ให้สามารถรองรับและอํานวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามความต้องการของชุมชนและ
ท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในโครงข่ า ยเชื่ อ มโยงกั บ ต่ า งประเทศ
(International backbone) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อในอาเซียน
(๒)
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สารของประเทศให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีการสื่ อสารยุคใหม่
รวมทั้งการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีโทรคมนาคม การกระจายเสียง และโทรทัศน์
เพื่อการให้บริการ Broadband Content
(๓)
ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและล้าสมัยเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ และ
เอกชนในการดําเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT และเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับภูมิภาค
(๔)
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการจั ด การกั บ ภั ย คุ ก คามจากการโจมตี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสําคัญต่อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน รวมไปถึงทรัพยากรที่สําคัญของ
ประเทศ
๒.๒ มาตรการ
(๑)

ศึก ษาความต้ อ งการการใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ของแต่ล ะพื้ นที่ ทั่ วประเทศทั้ ง ที่ เ ป็ น พื้ น ที่
เศรษฐกิจ สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางในการจัดสรรแบนด์วิธ (Bandwidth) ในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
วางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๔๕

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

(๑๐)

บูรณาการหน่วยงาน และองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลัก
(Backbone Network) ให้มีความเป็นเอกภาพในรูปแบบของการบริการให้ประชาชน
เข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้าย (Last-mile Service) อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และเป็นธรรม
ส่งเสริ มการลงทุนในโครงข่ายหลั กระหว่างประเทศ (International
Backbone
Network) เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา พม่า และ ลาว
เพื่อให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ
ส่งเสริมและสร้างกลไกให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศและผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) ในประเทศ ในการเข้าถึงและการได้มาซึ่งข้อมูลการโจมตีทาง Cyber
เพื่อการระงับ ยับยั้ง ระวัง และป้องกัน จากการโจมตีดังกล่าว และเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ
จัดตั้งหน่วยงานกลางด้านข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security
Intelligence Agency) ที่มีอํานาจตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยทาง Cyber
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลักดันให้มีหน่วยงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทาง Cyber และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้สมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนร่วมกันกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อให้ผู้บริการของ
อุตสาหกรรมนั้นๆมีแนวทางในการนําไปปฏิบัติ
จัดให้มีโครงข่าย ICT สํารองที่พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากภัยพิบัติ และภัย
คุกคามจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน รวมไปถึง
ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ
สร้างความเข้าใจและตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการนํา
มาตรฐานระดับสากลเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานด้าน ICT ของประเทศ
รวมทั้ง การนํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ที่เหมาะสมมาใช้
จัดให้มีโครงสร้างพื้ นฐานที่จํ าเป็ นและเหมาะสมสํ าหรับชุมชนและท้องถิ่ นห่ างไกลใน
รู ป แบบการจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คม
(Universal Access Obligation : USO) เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมดิจิทัล (Digital
Divide)
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อการเปิดเสรีด้าน
กิจการโทรคมนาคม
๔๖

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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(๑๑)
(๑๒)

(๑๓)

(๑๔)

(๑๕)

สร้างความรู้ ความเข้ าใจให้กับประชาชนในการปฏิ บัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนดนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการสื่อสารในช่องทางการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (Broadcasting) ให้ทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม ลงไปถึงในระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น พร้อมด้วยให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตลอดจน กําหนดให้การเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบดิจิทัลส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการให้น้อยที่สุด
ให้มีการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งรวมถึงแผนที่ฐาน
และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและให้มีการใช้งานร่วมกัน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและคุ้ มค่า ทั้ งนี้ รวมถึงหน่วยงานที่มีภารกิจด้านพลเรื อนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่
เกี่ยวข้องในด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
ให้มีการดําเนินการและการปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
มาตรฐานสากล เช่น การปรับเข้าสู่ระบบ IPv6 และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความจําเป็น ความคุ้มค่า และ
อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการดําเนินการ
และการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว
ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบตามมาตรฐานสากลในการสร้างความเป็นเอกภาพ
เพื่อการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารของประเทศและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ แผนการหลัก/โครงการเร่งด่วน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

การพัฒนาโครงข่ายหลักระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแนวทางในการเป็นศูนย์กลางด้าน
logistics ของภูมิภาค ASEAN และ ASEAN บวกพันธมิตร
การขยายจุดให้บริการและปรับปรุงคุณภาพ Free WiFi ในที่สาธารณะโดยไม่คิดค่าบริการ
ในพื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว
การพัฒนาแนวทางป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และด้านอื่น ๆที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตและมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน
การจัดทําชุดเครื่องมือมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Standard Security
Toolkit) สําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้สามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๔๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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(๕)

การยกระดับเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ (Smart GIN)

๒.๔ ตัวชี้วัด
(๑)

(๒)

(๓)

ความครอบคลุมและความคุ้มค่าของบริการพื้นฐานด้าน ICT เพิ่มขึ้น
 ความครอบคลุมของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 3G ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ของจํานวนหมู่บ้าน
 ความครอบคลุ ม ด้ า นบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐
ของจํานวนหมู่บ้าน
ความสามารถในการเข้าถึงบริการด้าน ICT ของประชาชนและเอกชนเพิ่มสูงขึ้น เช่น
 ค่าบริการด้าน ICT ของประชาชนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕ ของรายได้
 ความสําเร็จของการดําเนินการใช้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือร่วมกัน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน บริ ก ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ มี ค วามปลอดภั ย และและประชาชนได้ รับ การคุ้ม ครองหากได้ รั บ ความ
เสียหาย เช่น
 โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวดและทรัพยากรที่สําคัญ (Critical Infrastructure
and Key Resources) มีความสามารถในการฟื้นฟู (Resiliency) สู่สภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อประสบเหตุภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต
 มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ICT และสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 ความสําเร็จของการจัดตั้ง Cyber Security Intelligence Agency

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ในแนวทางนวั ต กรรมบริ ก าร และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและภู มิ ภ าค (Smart
Government)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๓
“บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอยู่ภายใต้การดําเนินการของรัฐอย่างฉลาด (Smart Government)
ที่ให้บริการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless) และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ
ความต้องการของประชาชน (Anticipated) เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

๔๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

และความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และความโปร่ ง ใสในด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารและบริ ก ารธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ”
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๓
- บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ได้รับการยกระดับเชิงบูรณาการ ในการให้บริการตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความมั่นคงปลอดภัย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาในแนวทางนวัตกรรมบริการ และขยายขอบเขตการให้บริการสู่ระดับภูมิภาค
- หน่วยงานของรั ฐ เปิดเผยข้อมูลให้แ ก่ประชาชนและเอกชนในวงกว้าง ภายใต้ ขอบเขตของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบั งคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อประโยชน์ในการดํ ารงชี วิตและ
การประกอบอาชีพโดยสุจริต และการใช้ประโยชน์จาก ICT และบริการต่างๆ ของรัฐ
- มีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้กรอบ
แนวทางการเชื่ อมโยงรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ห่ ง ชาติ เพื่อ การบูร ณาการข้ อมู ล และบริ ก าร
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน โดยให้ บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการทํ า ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย พร้อมด้วยการยกระดับวุฒิภาวะในการพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและ
วิธีการที่เป็ นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการ เป็ นเครื่ องมื อในการตั ดสิน ใจและ
เผชิญภัยพิบัติ มีความต่อเนื่องในการใช้งาน และสามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคต ภายใต้ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ และทักษะในการบริหารจัดการ
ด้าน ICT ในแนวทางที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
๓.๑ กลยุทธ์
(๑) ขยายและยกระดับการบริการอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะใน
ส่วนภูมิภาคและชนบทห่างไกล เพื่อให้การพัฒนาสังคมดิจิทัลมีความเท่าเทียมและทั่วถึง
ทั้งประเทศ (Digital Inclusion) พร้อมกับสนับสนุนให้มีการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนรวมทั้ง การนําข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนมาผลักดันในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT เพื่อการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน
(๒)
เปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนและเอกชนสามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
๔๙
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(๓)

(๔)

บู ร ณาการและใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการยกระดั บ
การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจ รวมไปถึงการบริหาร
จัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office:
CIO) ที่ ทํ าหน้าที่ กํากับดูแลงานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ
ในทุกระดับของการพัฒนา ในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด เพื่อเป็นผู้นํา
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศในระดับต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

๓.๒ มาตรการ
พัฒนาหรือต่อยอดบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนภายใต้ความเป็นเอกภาพของระบบทะเบียนหลักของประเทศ ได้แก่
ทะเบียนประชาชน ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนอุตสาหกรรมทะเบียนการศึกษา ทะเบียน
สาธารณสุ ข และทะเบี ย นแรงงาน โดยมี ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกบริการบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการ
(๒) ยกระดับ การพั ฒ นาบริก ารอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ รองรั บ การให้ บริ ก ารในระดั บภู มิ ภ าค
เป้าหมายทั้งในระดับอาเซียน เอเปค และกรอบความร่วมมือระดับสากลอื่นๆ
(๓) เพิ่มช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย เคาน์เตอร์บริการ Kiosk อุปกรณ์
เคลื่อนที่/พกพา (Mobile
Device)
รวมทั้งสื่อและเครือข่ายสังคม (Social
Media/Network) ตามความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน และการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
(๔)
ใช้ประโยชน์จากกองทุนวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องด้าน ICT เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อขยายและยกระดับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น
(๑)

๕๐
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(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

(๑๐)

(๑๑)

ปรับปรุง/จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ เพื่อการตัดสินใจและการรับมือในเรื่องที่
สําคัญและในภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการปฏิบัติงานต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
เพื่อรับมือกับภัยต่างๆ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต เช่น ภัยสาธารณะ
ภัย พิ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ และเหตุ เ ภทภั ย อื่ น ๆ เป็น ต้ น เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ และบริ ก ารของ
หน่วยงานสามารถดําเนินต่อไปได้ตามความจําเป็นและเกิดประโยชน์สําหรับประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
เพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องการสร้างความตระหนัก การดําเนินการตามรูปแบบ วิธีการ
แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานตามความจําเป็นของหน่วยงาน พร้อมด้วยการเตรียมความ
พร้อมในการเผชิญและรับมือต่อเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยทางไซเบอร์ตามที่ได้มีการวิเคราะห์
และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนในด้าน
Cyber Security ของประเทศ
ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้
ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องในด้านการประกอบธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กําหนดนโยบายการใช้ประโยชน์จากช่องทางเครือข่ายสังคม (Social Network) และ
สื่อสังคม (Social Media) ตามความเหมาะสมในแต่ละหน่วยงานของรัฐ ทั้งในแนวทาง
ของบริการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และเพื่อทดแทนช่องทางบริการในรูปแบบเดิมที่ล้าสมัย
และไม่คุ้มค่า
กํา หนดกรอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการหลัก ด้ า น ICT ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ตาม
ข้อกํ าหนดของคณะกรรมการ/หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เกี่ย วกับ เงื่ อ นไขที่ จ ะต้อ งมี ก าร
ออกแบบระบบ ICT
ในแนวทางของสถาปั ต ยกรรมขององค์ ก ร (Enterprise
Architecture: EA)
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างกันพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น และ
ดํ า เนิ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ภายใต้ ก รอบแนวทางการเชื่ อ มโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF) หรือ
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(๑๒)

(๑๓)

(๑๔)

(๑๕)

(๑๖)
(๑๗)

แนวทาง มาตรฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ที่เหมาะสมและสอดคล้อง หรือสามารถปรับ
ให้สอดคล้องกับ TH e-GIF ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สําหรับประชาชน
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้ผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการนํา
ICT
มาใช้ เ พื่อ ลดปริ ม าณก๊ า ซเรือ นกระจก เช่ น การประชุ ม ผ่ า นระบบ Video
Conference และการบริหารจัดการให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐสามารถทํางาน
จากบ้านได้ (Telework) การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent
Transportation System : ITS) เป็นต้น
ส่งเสริมให้ หน่วยงานของรัฐ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงการส่งเสริมให้แปลงข้อมูลที่ไม่ได้
จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนําไปประมวลผล
ต่อได้
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในการนําไปสู่การ
ตัดสินใจที่สําคัญตามสภาวการณ์อันเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดเก็บ
หรือมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นจํานวนมากและมีอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูล ทั้งเชิง
ปริมาณ (Volume) ความรวดเร็ว (Velocity) และความหลากหลาย (Variety)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐได้แก่ ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ทุกระดับ รวมทั้ง ผู้บริหารสูงสุด (CEO) และผู้บริหารระดับสูง
ด้ า นอื่ น ๆ ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรมีความสอดคล้องในแนวทาง
เดี ย วกั น (Alignment) ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การพั ฒ นาเส้ น ทางสายอาชี พ ของบุ ค ลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ
จัดตั้งและพัฒนาความเข้มแข็งของสภา CIO ภาครัฐ (Government CIO Council)
ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบ Maturity Model ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ ICT
ในด้านต่างๆและกรอบ EA ที่เหมาะสมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหลัก
ด้าน ICT ที่มีมูลค่าสูง
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๓.๓ แผนงานหลัก/โครงการหลัก/โครงการนําร่อง
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)
(๖)

(๗)
(๘)
(๙)

การประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity) ของ e-Service ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
และหน่วยงานระดับกรมของทุกกระทรวง เช่น e-Government, GIS, Cyber Security
และ ICT กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การจัดตั้งหรือปรับปรุงเว็บไซต์กลางของภาครัฐตามแนวทาง Open Government
รวมทั้ง จุดบริการ (Kiosk) และ Call Center สําหรับเป็นช่องทางในการเปิดเผยและ
แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และเปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในการสื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ และจั ด ทํ า ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง บริ ก ารในลั ก ษณะ
Mobile App ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมด้วยเครื่องมือที่สามารถนําข้อมูลและ
บริการไปใช้ประโยชน์ได้ สํ าหรับเอกชนและประชาชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ด้วย
ตลอดจนพิจารณาเข้าร่ว มในวงความร่วมมื อ ภายใต้ชื่อ “Open
Government
Partnership”
การปรับปรุง/พัฒนาเว็บท่าในรูปแบบ National e-Government Portal เพื่อความเป็น
เอกภาพและอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนากฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์สําหรับ
หน่วยงานของรัฐเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดการบริการของหน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
การบู ร ณาการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาระบบการขนส่ ง และจราจรอั จ ฉริ ย ะ
(Intelligent Transportation System : ITS)
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้าน ICT ซึ่งรวมถึง CEO และ CIO ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม
โดยการประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ
มาตรฐานสากล
ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มีข้อกําหนดที่
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การยกระดับระบบศูนย์ปฏิบัติการและเตือนภัยแห่งชาติแบบบูรณาการ
การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนา e-Government ในภาพรวมของประเทศไทย ตามที่
กําหนดในกรอบนโยบาย ICT2020 ประเมินความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์
(eReadiness) โดยอิงกับรูปแบบการประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity Model) ในการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับICT ในด้านต่างๆ ของหน่วยงานและของประเทศ ทั้งในด้าน eGovernment, GIS, Cyber Security และ ICT กับสิ่งแวดล้อม
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(๑๐) การจัดตั้งหน่วยงาน หรือ สถาบัน หรือ เขตพื้นที่เฉพาะ ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการผลิต
การพัฒนา การยกระดับ และการบริหารจัดการระบบ ICT ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน ICT
ซึ่ ง รวมถึ ง ระบบบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประเทศ เพื่ อ มุ่ ง สู่ สั ง คมอุ ด มปั ญ ญา
(Smart Thailand) และขยายไปสู่ภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
(Public-Private Partnership)
๓.๔ ตัวชี้วัดการพัฒนาในภาพรวม
(๑)

ความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เช่น
 ระดั บ การพั ฒ นา (Maturity Level) ของการบริ ก ารภาครั ฐ e-Government
Service สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ความสําเร็จในการจัดตั้งสภา CIO ภาครัฐ (Government CIO Council)

(๒)

(๓)

ระดับการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น เช่น
 มีเว็บไซต์กลางเพื่อเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการด้านต่างๆ เช่น
การศึกษา การเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม
 มีเว็บไซต์ของภาครัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพของการดําเนินงานของ
รัฐบาลครบทุกกระทรวง
 หน่วยงานภาครัฐในระดับกรมทุกหน่วยงานมีการกําหนดนโยบายการใช้ประโยชน์
จาก Social Media และ Social Network ในการให้บริการประชาชน
ความสามารถในการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชนสูงขึ้น เช่น
 หน่วยงานภาครัฐในระดับกรมขึ้นไปมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ที่มีความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นอย่างดี
 มีบริการ e-Service จากภาครัฐใหม่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
 มีบริการผ่านจากภาครัฐผ่าน App บนอุปกรณ์พกพาเพิ่มมากขึ้น
 จํานวนผู้ใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์จากภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
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ยุท ธศาสตร์ที่ ๔ :
ส่ ง เสริมและพัฒ นาธุรกิ จ และอุต สาหกรรม ICT
ให้ เ ติบ โตสดใส
มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Vibrant Business)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๔
“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant
Business)
ด้วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT
ในเชิงสร้างสรรค์ (Creative) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) รวมทั้งประยุกต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพ (Productive) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งใน
ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ที่สําคัญ การบริการและอํานวยความสะดวก และการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ง การจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม”
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๔
- การผลิตและบริการด้าน ICT
มีการยกระดับไปสู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในแนวทางนวัตกรรม พร้อมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
- ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมในการแข่งขันใน
เวทีสากล
- ผู้ประกอบการใหม่ด้าน ICT ได้รับการอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ การบ่มเพาะให้มี
ขีดความสามารถรอบด้าน และได้รับการสนับสนุนจากมาตรการที่เหมาะสมทางการเงินและใน
รูปแบบสิทธิประโยชน์จูงใจอื่นๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมในแนวทางสากล
- มีการสร้างตําแหน่งงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นํา ICT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคการบริการ
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(๒) สนับสนุนผู้ประกอบการด้าน ICT ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ
เช่น การวิจัยตลาด (Marketing Research) ใช้ภาษาไทย การออกแบบ การให้บริการ และ
การบริหารจัดการ เป็นต้น
(๓) กระตุ้นให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ ICT ที่ผลิตภายในประเทศ
รวมไปถึงการทําธุรกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มอุปสงค์ (Demand) ให้มากขึ้น
(๔) สร้างกลไกสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์และการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการ ICT ที่เป็นเป้าหมาย
๔.๒ มาตรการ
(๑) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อเป็นฐาน (Baseline) ในการกําหนดทิศ
ทางการใช้ ICT อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าในทางธุรกิจโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ภาคบริการ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๒) จัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินต่ําที่แข่งขันได้ เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนด้าน ICT เพื่อปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรมพร้อม
ด้วยมาตรการด้านสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการด้านภาษีจากการ
ดําเนินการดังกล่าว
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนํา ICT มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
Business Model เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริม
อํานวยความสะดวก และให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ/องค์กรที่สามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้
(๔) ยกระดับผู้ประกอบการไทยโดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในภาคธุรกิจให้สามารถใช้ ICT เพื่อการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างนวัตกรรมด้านสินค้า
และบริการ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนํา ICT มาใช้เพื่อประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๖) จัดตั้ง Green IT Promotion Council ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการนําเทคโนโลยี ICT ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยี ICT มาใช้เพื่อนําไปสู่การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) เพื่อนําไปสู่การเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน
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(๗) สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการทํ า ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยให้ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารในลั ก ษณะ
One-stop Service ในการแก้ปัญหาจากการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(๘) สร้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ICT ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(๙) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้บริการชําระสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือระบบ e-Payment พร้อม
ทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้าน e-Commerce นําระบบชําระค่าสินค้าออนไลน์ที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยมาใช้ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
(๑๐) สนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital) ที่มีเครือข่ายกับธุรกิจร่วมทุน
ต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการพัฒนาบริษัท ICT รายใหม่ให้สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ
ที่ทํากําไรและเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๑) กําหนดสิทธิประโยชน์ที่จูงใจมากขึ้นในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สื่อสร้างสรรค์
และภาพยนตร์ Animation ให้กับนักลงทุนไทย และต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชน์
สําหรับการลงทุนด้าน ICT เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
(๑๒) นําผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย รวมทั้ง
ผลการศึกษาของธนาคารโลกในเรื่อง Business Process Out-sourcing (BPO) ที่
ดําเนินการภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการ
กําหนด Roadmap พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน
(๑๓) ศึ ก ษาแนวทางในการกํ า หนดรู ป แบบที่ เ หมาะสมในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ /
อุตสาหกรรมในระยะปานกลาง และระยะยาวของแผนแม่บทฯ ในแนวทาง IT Services
และ IT-enabled Services ในทิศทางที่เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยกําหนดมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อช่วงชิง
ความเป็นผู้นําในภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งและพัฒนาความเข้มแข็งของสภา ICT (ICT Council)
๔.๓ แผนงานหลัก/โครงการนําร่อง/โครงการเร่งด่วน และการให้คําปรึกษา
(๑) การจัดตั้ง One stop service ในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการจดทะเบียนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ ICT ในประเทศไทย (Facilitation Desk
for ICT Business Start-up Program) รวมทั้งการยกระดับระบบ National Single
Window ( NSW ) แห่งชาติ
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(๒) การจัดตั้งกองทุน ICT เพื่อการพัฒนา ICT ในภาคธุรกิจ และการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT
โดยเฉพาะในผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
(๓) การพัฒนาเว็บไซต์กลาง เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์
(๔) การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ด้าน ICT ในแนวทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation Program)
(๕) การจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
แนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในผู้ประกอบการธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชน และ
เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)
(๖) การจั ด พบปะเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้ และประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ในรูปแบบของ ICT Business Forum
(๗) การส่งเสริมให้มีการให้รางวัลผู้ประกอบการ ICT ดีเด่น ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค
และสร้ า งเครื อข่ า ยและความร่ว มมื อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ร ะหว่า งผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสําเร็จ รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
(๘) การให้รางวัลกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ICT
(๙) การพัฒนา Centralized Portal ของข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทย
(๑๐) การพัฒนา National Agriculture Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและ
การเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นในภาคการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
๔.๔ ตัวชี้วัดการพัฒนาในภาพรวม
(๑)
(๒)

(๓)

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของภาคธุรกิจโดยรวมสูงขึ้น
 ปริมาณการลงทุนด้าน ICT ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการสร้างสรรค์การดําเนินธุรกิจและให้บริการ
ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น
 จํานวนกิจการริเริ่มใหม่ (Startup) ด้าน ICT มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บริษัทต่อปี
 จํานวนตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT มีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
 ความสําเร็จในการจัดตั้งสภา ICT (ICT Council)
ระดับการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
 ข้อกําหนดหรือการดําเนินการนําร่องสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ความสําเร็จในการจัดตั้ง Green IT Promotion Council
 ปริมาณการทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของ GDP
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บทที่ ๔
การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล
การนําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสําเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น จําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
จัดการ และระบบการติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนฯ และการประเมินผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔.๑

กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการ
การบริหารจัดการแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ จําเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการดําเนินการ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าว จะดําเนินการโดยผ่านกลไก
ของคณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารแห่ ง ชาติ (กทสช.) ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะ
กรรมการบริ ห ารนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศ และมี ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจําหน่วยงานของรัฐ ทําหน้าที่บริหาร
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งนี้ กําหนดให้มีหน่วยประสานงานกลางด้านนโยบายและแผน ICT ของประเทศ ทําหน้าที่เป็น
สํานักงานบริหารโครงการ (Program Management Office: PMO) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ในการ
นําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ICT ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ กทสช.
นอกจากนี้ จะต้องสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยเชื่อมโยงระหว่าง
แผนงาน แผนเงิน และแผนคน โดยจะต้องมีการพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน โครงการ
ของส่ ว นราชการร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานประสานงานกลางด้ า นนโยบายและแผน ICT ของประเทศ
ที่จัดตั้งขึ้น สํานักงบประมาณ สภา CIO ภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้การดําเนินการต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่ บ ทฯ ตลอดจนการประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และภาคส่ ว นต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
๔.๒

การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผล

การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑ จะดําเนินการโดยหน่วยประสานงานกลางด้านนโยบายและแผน ICT
๕๙

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ของประเทศ ทําหน้าที่บริหาร ติดตาม และการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑)

สร้างความตระหนัก ให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการนําแผนไป
ปฏิบัติ (Awareness Building)

๒)

ทําการทบทวน ศึกษา และปรับปรุง ดัชนีชี้วัด ทั้งในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ในแง่ของผลสัมฤทธิ์

๓)

อบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และโครงการที่
เกี่ยวข้ องให้ กั บหน่วยงานเจ้ าภาพ ถึง ความสําคั ญ รายละเอีย ดที่ต้อ งดําเนิน การในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐาน แนวทาง และวิธีการในการดําเนินงานรวมทั้ง ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

๔)

กําหนดโครงการและลําดับความสําคัญของโครงการ รวมทั้ง จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับ
โครงการที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ของการนําแผนแม่บท ไปปฏิบัติ

๕)

ให้ คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งการจั ด สรรทรั พ ยากรและงบประมาณในการดํ า เนิ น การของ
หน่วยงานเจ้าภาพ รวมทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

๖)

ติดตามและประเมินผลการนําแผนแม่บทไปปฏิบัติในรายปี ในระยะครึ่งทาง และเมื่อสิ้นสุด
แผนรวมทั้ ง รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ รอบระยะเวลาของการติ ด ตามและประเมิ น ผล ตาม
มาตรฐานสากล

การดําเนินการให้สําเร็จตามแผนแม่บทฯ นั้นมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการที่กําหนดไว้ในแผน ดังนั้น จึงควรมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดําเนินการและการติดตามประเมินผล ตามยุทธศาสตร์หลักทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ (Participatory People) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Optimal Infrastructure)
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Government) และด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม (Vibrant Industry &
Business) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
โครงสร้างการบริหารงานของ Program Management Office (PMO) ประกอบด้วย
๑)

ผู้อํานวยการทําหน้าที่ในการบริหารงาน

๒)

งานประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์แผนฯ สร้างความตระหนักให้กับหน่วยงาน องค์กร
ธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสําคัญ ความจําเป็น และความ
เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของการพัฒนาประเทศ

๖๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๓)

๔)

๕)

๖)

งานปฏิ บั ติก าร ทํ าหน้ า ที่ ใ นการประสานและร่ ว มดํ า เนิ น งานกั บ หน่ว ยงานและภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ในภารกิจสําคัญ เช่น การประสานงานด้านทรัพยากร งบประมาณสําหรับแผนงาน
และโครงการเร่ งด่วน/นําร่อง รวมทั้ ง การอํานวยการในการจั ดทํ าแผนปฏิบัติการสําหรับ
โครงการ ICT เป้าหมาย
งานฝึกอบรมทําหน้าที่ในการให้ความรู้ และจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําแผน
ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบท เนื้อหา สาระ วิธีการ และมาตรฐาน เพื่อให้
การดําเนินงานตามแผนฯ มีความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งในการดําเนินงานบริหารจัดการแผนฯ ด้วย
งานวิชาการ ทํ าหน้าที่ใ นการศึกษา วิจัย และพั ฒนา ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กรรมวิ ธี แนวปฏิ บั ติ
เทคโนโลยี มาตรฐาน และตัวชี้วัดการพัฒนา ที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานหลักที่เป็น
เจ้าภาพและบริบทของการพัฒนาประเทศในด้าน ICT เพื่อให้การนําแผนไปปฏิบัติและการ
ดําเนินการตามแผนฯ มีประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ สํ านักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร.
สํ า นั ก งบประมาณและกระทรวงหลั ก ได้ แ ก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
แรงงาน เป็นต้น

แผนภาพที่ ๕ โครงสร้างการบริหารงานของ Program Management Office (PMO)

๖๑

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

บทที่ ๕
แผนทีน่ ําทาง (Roadmap) เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand 2020
แผนที่นําทาง (Roadmap) ที่วางไว้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ เป็นไปตามหลักการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศเพื่อลงไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแนวทางการพัฒนาจากระดับท้องถิ่น
ไปสู่เป้าหมาย Smart Thailand ในปี ๒๕๖๓ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมอุดมปัญญา
พร้อมไปสู่การรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาค ได้แก่ ASEAN และ APEC
ด้วยหลักการที่วางไว้ในการกําหนดแผนที่นําทางดังกล่าวข้างต้น ในภาพรวมของการพัฒนาด้าน ICT
ของประเทศจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ ๓) ด้วยกลไกการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์
หลักด้าน ICT ทั้ง ๔ เรื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ด้าน ICT โครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ลงไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่นจนถึงระดับหมู่บ้าน มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตลอด
วงจรการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน โดย ICT จะเป็นเครื่องมือช่วยในทุกกระบวนงานของ
การพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามพันธกิจของทุกส่วนราชการ องค์กร
และเอกชนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การพัฒนาที่ตั้งไว้ในแผนแม่บทฯ
การกําหนดแผนที่นําทาง หรือ Roadmap ในระดับยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บท ICT
(ฉบั บ ที่ ๓) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของกลยุ ท ธ์ มาตรการ โครงการ และกิ จ กรรม
ที่กําหนดไว้ในแต่ยุทธศาสตร์หลักจํานวน ๔ ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ในรูปแบบของตัวอย่างฉากทัศน์
(Scenarios) และโครงการเร่งด่วนเป็นรายยุทธศาสตร์ ตามหลักการและเหตุผลที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน ICT ได้แก่
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การกระจายอํานาจสู่ ชุมชนและท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปด้านการศึกษา ความขัดแย้งในสังคม
การเคลื่อนย้ายและตลาดแรงงาน วิกฤติด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง กระแสหลักการพัฒนาด้าน ICT ในเรื่อง แนวคิด วิธีการ
มาตรฐาน และเทคโนโลยี ทั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ กรอบนโยบาย ICT2020 และกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและอนาคตสู่ปี ๒๕๖๓ โดยประกอบด้วยแผนที่นําทางทั้งในระดับ
ภาพรวมด้าน ICT ของประเทศเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand 2020 ที่ครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน

๖๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
ดังแสดงในแผนภาพที่ ๖

แผนภาพที่ ๖ แผนที่นําทางเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand 2020 (Roadmap: Smart Thailand 2020)
๕.๑

แผนที่นําทางเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand 2020

การกําหนดแผนที่นําทางเพื่อเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการขับเคลื่อน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้พิจารณา
จากปัจจัยแวดล้อมหลักที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาด้าน ICT ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น ตามกรอบปัจจัยในเรื่อง
กระจายอํานาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้าน ICT ซึ่งเป็นกระแสหลักปัจจุบันในการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และข้อ (๒)
การยกระดับการพัฒนาด้าน ICT ไปสู่การรวมตัวในภูมิภาค ASEAN, APEC และภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่เป็นกระแสหลักปัจจุบันในทุกมุมโลก โดย ICT จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค การสร้างความพร้อมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบูร ณาการในแต่ ละเรื่องที่ตรงกับเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสําคัญ ในส่วนของปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่จะต้อง
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พิ จ ารณาในระดั บ ภารกิ จ ขององค์ ก ร หน่ ว ยงาน และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมและลงตั ว
โดยประกอบด้วย เป้าหมายรายทางในภาพรวม ดังต่อไปนี้

• ปีที่ ๑-๒ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘: การวางรากฐาน ICT สู่ความฉลาด (Smart Foundation)
เป็นการวางรากฐานด้าน ICT ให้มีความฉลาดและมีความแข็งแรง ในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยพัฒนาลงสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับด้าน ICT
ของประเทศที่ครอบคลุมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ทุกเรื่องในทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการ
ลงไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุการวางรากฐานความฉลาดในทุกมิติการพัฒนาด้าน
ICT มุ่งสู่ Smart Thailand พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอาเซียน (ASEAN Economic Cooperation: AEC) ในปี ๒๕๕๘
เป้าหมายรายทางในการวางรากฐาน ICT สู่ความฉลาด (Smart Foundation) เป็นราย
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
- ประชาชนได้รับการยกระดับให้รู้เท่าทัน ICT (Enhanced ICT Literate People)
การยกระดับให้ประชาชนรู้เท่าทัน ICT เป็นการวางรากฐานด้าน ICT ให้มีความแข็งแรง
ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ชุมชน AEC เพื่อพัฒนากระบวนการในการยกระดับ
ให้ประชาชนรู้เท่าทัน ICT (Enhanced ICT Literate People) โดยมีเป้าหมายหลักในเชิง
มาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
- ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการยกระดับด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Enhanced e-Rural
Community)
การยกระดับด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานลงสู่ท้องถิ่นชนบทโดย
ทั่วถึง โดยการวางรากฐานด้าน ICT ให้มีความแข็งแรงในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้แนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งการสร้างความพร้อมเข้าสู่ AEC
โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานลงสู่ท้องถิ่นชนบทโดยทั่วถึง โดยมีเป้าหมายหลักในเชิง
มาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
- บริการอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงประชาชน (e-Service Reach-out to the People)
บริการอิ เล็ กทรอนิกส์ เข้าถึงประชาชน เป็ นการพั ฒนาบริการอิ เล็กทรอนิ กส์ภาครัฐ และ
บูรณาการไปสู่ประชาชนระดับชุมชนและท้องถิ่น (e-Service Reach-out to the People)
ซึ่งช่วยยกระดับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Enhanced e-Service) ของประเทศ
โดยในระยะแรกของการพัฒนาสู่ Smart Government จะให้ความสําคัญในการปูพื้นฐาน
การพัฒนา เพื่อสร้างความพร้อมให้กับการยกระดับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
และบูรณาการไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น (e-Service Reach-out to the People)
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พร้อมด้วยการสร้างความพร้อมสู่ AEC เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Smart Thailand โดยมีเป้าหมาย
หลั ก ในเชิ ง มาตรการ โครงการ และตั ว ชี้ วั ด ในการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์
- ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนได้รบั การยกระดับ (Enhanced Public-Private
Collaboration)
การยกระดับความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการวางรากฐานด้าน ICT ให้มี
ความแข็งแรงในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวทางการพัฒนาในระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมด้วยการสร้างความพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วยการยกระดับความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Enhanced Public-Private Collaboration) โดยมี
เป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT

• ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙: การร่วมดําเนินธุรกรรมในกลุ่ม AEC อย่างฉลาด (Smart AEC
Collaboration)
เป็นการต่อยอดการพัฒนาด้าน ICT ให้มีความฉลาดและแข็งแรงยิ่งขี้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ Smart
Thailand ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับด้าน ICT ของประเทศในทุกภาค
ส่วน เพื่อบูรณาการให้มีขีดความสามารถในการร่วมดําเนินธุรกรรมในกลุ่ม AEC อย่างฉลาด
(Smart AEC Collaboration)
เป้าหมายรายทางในการร่วมดําเนินธุรกรรมในกลุ่ม AEC อย่างฉลาด เป็นรายยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
- การเชื่อมโยงประชาชนและชุมชนไปสู่กลุ่มภูมิภาค AEC (Joined-up People to AEC)
การเชื่อมโยงประชาชนและชุมชนไปสู่ภูมิภาค AEC เป็นการวางรากฐานด้าน ICT ให้มีความ
แข็งแรงอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย Smart Thailand ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ภายใต้แนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการเชื่อมโยงประชาชน
และชุมชนไปสู่ภูมิภาค AEC ที่มีความพร้อมด้านเครือข่ายธุรกรรมภายในกลุ่ม (Joined-up
People to AEC) โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์
- การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ AEC (Joined-p Connection to AEC)
การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ AEC เป็นการวางรากฐานด้าน ICT ให้มีความแข็งแรงอย่าง
ต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย Smart Thailand ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้
แนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC โดยมี
๖๕
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เป้ าหมายหลั กในเชิ งมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพั ฒนาตามยุ ทธศาสตร์ ด้า น
โครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาความร่วมมือในบริการอิเล็กทรอนิกส์มุ่งสู่ระดับ AEC (Joined-up e-Service
to AEC)
การพัฒนาความร่วมมือในบริการอิเล็กทรอนิกส์มุ่งสู่ระดับ AEC เป็นการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์มุ่งสูระดับ AEC (Joined-up e-Service to AEC) โดยการพัฒนา
e-Government Service ของประเทศไทยจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ฉลาดขึ้นในการพัฒนาความ
ร่ ว มมื อ ผนึ ก กํ า ลั ง และบู ร ณาการไปสู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมาย
Smart Thailand ในการขยายการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเข้าสู่ AEC
โดยการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รในอาเซี ย น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และวิธีการ (Soft Infrastructure) จึงเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ควรดําเนินการ โดยมี
เป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
- การขยายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกรรมด้าน e-Business กับพันธมิตรในระดับ AEC
(Joined-up e-Business Transaction to AEC)
การขยายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกรรมด้าน e-Business กับพันธมิตรในระดับ AEC
เป็นการวางรากฐานด้าน ICT ให้มีความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องสู่ Smart Thailand ในการ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น ด้วย
การขยายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกรรม e-Business กับพันธมิตรในระดับ AEC
(Joined-up e-Business Transaction to AEC) โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ
โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT

• ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๐ การพัฒนาสู่ชุมชนฉลาด (Smart Community)
การพัฒนาสู่ชุมชนฉลาด เป็นการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงระบบบริการ
ข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น และให้สอดคล้อง
กั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ข องชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น พร้อ มด้ ว ยความต้ อ งการเป็ น หุ้น ส่ ว นในการพั ฒ นา
รวมทั้ง การเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคเป้าหมาย ได้แก่ ASEAN และ APEC ด้วย
เป้าหมายรายทางในการพัฒนาสู่ชุมชนฉลาด (Smart Community) เป็นรายยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
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- การสร้างเครือข่ายร่วมมือกันระหว่างชุมชนในภูมิภาคภายในและสากล (Collaborative
Community)
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและ
บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาค
เป้าหมาย ได้แก่ ASEAN และ APEC ด้วยการสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชนในภูมิภาคภายในและสากล (Collaborative Community) โดยมีเป้าหมาย
หลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์
- การเชื่อมโยงโครงข่ายลงสู่ชุมชนระดั บภู มิภาคทั้งภายในและภายนอก (Connected
Community Networks)
การเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยลงสู่ ชุ ม ชนระดั บ ภู มิ ภ าคทั้ ง ภายในและภายนอก เป็ น การพั ฒ นา
ต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคเป้าหมาย ได้แก่
ASEAN และ APEC ด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายลงสู่ชุมชนระดับภูมิภาคทั้งภายในและ
ภายนอก (Connected Community Networks) โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ
โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การเชื่อมโยงชุมชนบริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับในภูมิภาค (Connected e-Service
Community)
การเชื่ อ มโยงชุ ม ชนบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระดั บ ในภู มิ ภ าค เป็ น การพั ฒ นาบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงถึงกันในระดับชุมชนในภูมิภาคอาเซียนและเอเปก (Connected eService Community) โดยการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ได้รับการยกระดับไปสู่
ความเชื่อมโยงถึงกันในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ในวงความ
ร่วมมืออาเซียนและเอเปก โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- การเชื่อมโยงชุมชน e-Business โดยทั่วถึง (Connected e-Business Community)
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและ
บริ ก ารธุ ร กรรมทางธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปสู่ ชุ ม ชนในระดั บ ภู มิ ภ าคภายในและสากล
(Connected e-Business Community) และเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคเป้าหมาย ได้แก่ ASEAN
และ APEC โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT

๖๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

• ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ การก้าวสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างฉลาดในระดับภูมิภาคสากล (Smart
Global Services)
เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูล
ข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุมชนและท้องถิ่น พร้อมด้วยความต้องการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา รวมทั้ง
การเชื่อมโยงไปสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างฉลาดในระดับภูมิภาคสากล (Smart Global
Services)
เป้าหมายรายทางในการก้าวสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างฉลาดในระดับภูมิภาคสากลเป็นราย
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
- การเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากล (Mobilized People)
การเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากล เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับชุมชน
และท้องถิ่น รวมทั้ง การเชื่อมโยงไปสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากล เพื่อให้ประชาชน
สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างคล่องตัวในระดับสากล (Mobilized People)
โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้าน
ทุนมนุษย์
- การเชื่อมโยงโครงข่ายไปสู่ระดับสากล (Global Connectivity)
การเชื่อมโยงโครงข่ายไปสู่ระดับสากล เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มี
ความเชื่อมโยงโครงข่ายสําหรับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล (Global Connectivity) โดยมีเป้าหมายหลัก
ในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงถึงกันในระดับสากล (Seamless e-Service
Community)
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงถึงกันในระดับสากล เป็นการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ตะเข็บรอยต่อ (Seamless) ในระดับสากล และการเชื่อมโยงถึงกัน
อย่างต่อเนื่องในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand โดยบริการ
อิเล็กทรอนิ กส์ภาครัฐ ได้รับการยกระดับไปสู่บริการแบบไร้รอยต่ อระหว่างหน่วยงานที่มี
ขอบข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งเป็นผลให้ผู้ได้รับบริการไม่จําเป็นต้องรู้ถึง
หน่วยงานผู้ให้บริการ โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

๖๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

- การเชื่อมโยง e-Business สู่ระดับสากล (Global e-Business)
การเชื่อมโยง e-Business สู่ระดับสากล เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้
มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับ
ชุมชนและท้องถิ่น สู่ระดับสากล (Global e-Business) โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ
โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT

• ปีที่ ๖-๗ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ การก้าวสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)
การก้าวสู่สังคมอุดมปัญญาหรือ Smart Thailand เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT
เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่
ระดับชุมชนและท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุมชนและท้องถิ่น พร้อมด้วย
ความต้องการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคสากลโดยสมบูรณ์แบบ
เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาทุกหนแห่ง
ทั่วโลก (Ubiquitous)
เป้ า หมายรายทางในปี ที่ ๖-๗ ในการก้ า วสู่ สั ง คมอุ ด มปั ญ ญาเป็ น รายยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย
- ประชาชนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ (Participatory
People)
เป้าหมายในการให้ประชาชนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ
เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูล
ข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการเชื่อมโยงไปสู่
ภูมิภาคโดยสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ทางโลกไซเบอร์ได้ตลอดเวลาทุกหนแห่งทั่วโลก (Ubiquitous)
ในสังคมอุดมปัญญา
ที่ประชาชนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ (Participatory
People) โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์
- การพัฒนาไปสู่โครงสร้างพืน้ ฐานที่มคี วามคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
การพัฒนาไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่มีความคุ้มค่า เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT
เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการเชื่อมโยงไปสู่สากลโดยสมบูรณ์แบบที่มีความคุ้มค่า
(Optimal Infrastructure) เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพทาง
อิน เทอร์ เ น็ ต ได้ ต ลอดเวลาทุ ก หนแห่ ง ทั่ ว โลก (Ubiquitous)
โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก
ในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๖๙

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

- การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉลาด (Smart Government)
เป็นการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉลาดหรือ Smart Government ลงสู่ระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น สู่ยุคสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในกรอบนโยบาย ICT2020 โดยมีเป้าหมายหลักในเชิง
มาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาก้าวสู่ยุคธุรกิจสดใส (Vibrant Business)
เป็นการขยายผลการพัฒนาต่อเนื่องด้าน ICT เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูล
ข่าวสารและบริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการเชื่อมโยงไปสู่
ภูมิภาคโดยสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพทางโลก
ไซเบอร์ได้ตลอดเวลาทุกหนแห่งทั่วโลก (Ubiquitous) ในโลกธุรกิจที่สดใส
(Vibrant
Business) ด้วย ICT ในยุคสังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand โดยมีเป้าหมายหลัก
ในเชิงมาตรการ โครงการ และตัวชี้วัดในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในด้าน ICT
๕.๒

ฉากทัศน์และโครงการเร่งด่วนในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
ตัวอย่างฉากทัศน์ (Scenarios) และโครงการเร่งด่วนในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ทั้ง ๔
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๗๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๕.๒.๑ ฉากทัศน์และโครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
๑) ฉากทัศน์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์

แผนภาพที่ ๗ ฉากทัศน์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Participatory People 2020 (Scenarios for Participatory
People 2020)
ปัจจัยแวดล้อมหลักที่สําคัญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านทุนมนุษย์เพื่อมุ่งสู่ Smart
Thailand
ในปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายด้านแรงงาน อันเป็นผลจากการรวมตัวในภูมิภาค ASEAN, APEC
และระดับสากลทั่วโลก การให้ความสําคัญกับชุมชนและท้องถิ่นในแง่ของการอยู่ร่วมกัน (Inclusivity) และการ
มี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) การปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ปฏิ รู ป ด้ า นการศึ ก ษา ความขั ด แย้ ง ในสั ง คม รวมไปถึ ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นกระแสหลักปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Participatory People 2020
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถแสดงในรูปแบบของตัวอย่างฉากทัศน์ (Scenarios) ในการพัฒนาในด้านทุน
มนุ ษ ย์ กล่ า วคื อ ประชาชนในทุ ก ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น มี ขี ด ความสามารถในการเข้ า ถึ ง และรู้ เ ท่ า ทั น ICT
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใน ๒ ปีแรก คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาในด้าน ICT
Literacy อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล (Baseline for ICT literacy established) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในด้านสังคม (Social Impact) ลงไปถึงทุกชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและเอกชนมีการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธ์ผล

๗๑

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

การพัฒนาจะส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศ (Country Impact) นับแต่ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากําลังคนด้าน ICT ของประเทศ เพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้าน ICT นับแต่ในระดับชุมชนและท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC (Foundation
for people participation) ในปี ๒๕๕๙ ประชาชนสามารถพัฒนาความร่วมมือกันในการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคม (Collaborative people
within AEC) ซึ่งจะขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เช่น APEC ในปี ๒๕๖๐ (Collaborative people within
inter- regions) จนถึงการยกระดับสู่มาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้มีความคล่องตัวในการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพในปี ๒๕๖๑ (Mobilized participatory people) และเข้าสู่ระยะเป้าหมายสุดท้าย
ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในการที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในโลกดิจิทัล ณ สถานที่ เวลา และอุปกรณ์ใด ๆ
ก็ได้ (Ubiquitous People participation)
ผลกระทบการดําเนินงานและการบริหารจัดการ (Administration Impact) การยกระดับเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับประชาชน ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ICT workforces be leveraged)
ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกํ าลังสําคัญในแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในยุคดิจิทัล (Promotion of creativity for younger generation) ในปี ๒๕๖๐ จะเป็นการเข้า
สู่ยุคการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล (Standard Occupational Classification) ในปี ๒๕๖๑
จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสําคัญ (ICT-enabled education
reform) และในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จะเป็นปีที่บรรลุเป้าหมายในการรักษาความสมดุลย์ระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานในด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT (Balancing supply and demand of ICT workforces)
ผลกระทบด้านธุรกิจ (Business
Impact)
ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในด้าน ICT ให้กับประชาชนและเอกชนให้สามารถปฏิสัมพันธ์และประกอบธุรกรรมระหว่างกันได้ในระดับ
AEC (Joined-up people to AEC) ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการพัฒนากําลังคนที่เกี่ยวข้องด้าน ICT ให้มีทักษะ
ตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในระดับชุมชนภายใน AEC เพื่อให้มีศักยภาพในการเข้าร่วมธุรกรรมในวง AEC
(ICT workforces meet AEC community standards/practices) ซึ่งจะขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในระดับ
สากลในปี ๒๕๖๐ (ICT workforces meet inter-community standards/practices) โดยในปี ๒๕๖๑ จะเป็น
การยกระดับกําลังคนที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT สู่มาตรฐานโลก (ICT workforces leverage to global
standards) และจะบรรลุเป้าหมายมาตรฐานระดับโลกในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (ICT workforces meet global
standards)

๗๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๒) โครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
โครงการเร่งด่วนที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทุนมนุษย์ ได้สรุปไว้ใน ตารางที่ ๒ โครงการ
เร่งด่วนสําหรับยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

๗๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน

๑) พัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้ ง - ความสําเร็จของการ - กระทรวงเทคโนโลยี
ในระบบโรงเรี ย นจนถึ ง จัดทํา Thailand
สารสนเทศและการ
มหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพ MOOC
สื่อสาร
ในการประยุกต์ใช้ ICT เป็น - จํานวนประชากรที่มี - กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่ อ งมื อ ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ อายุมากกว่า ๖ ปี ที่
ในรูป แบบของเนื้ อหาสาระ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่
เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
บั น เทิ ง ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย
ศึกษาเรียนรู้

๑) การจัดทําระบบ MOOCs

๒) พัฒนาให้ประชาชนสามารถ - จํานวนผู้เข้าใช้ศูนย์
เข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์
การเรียนรู้ ICT
จากสารสนเทศได้ นั บ แต่
ชุมชนและศูนย์อื่นๆ
ระดับพื้นฐานเช่น การค้นหา
ที่มีลักษณะ
ข้ อ มู ล และการใช้ บ ริ ก าร
คล้ายกันเพิ่มขึน้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service)
อย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ - จํานวนผู้ใช้
ชี วิ ต ทั้ ง ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ

๒) การส่งเสริมและยกระดับ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
และศูนย์อื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
- คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

๓) การสร้างความตระหนักและ
รณรงค์เรื่องการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
๗๔

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์
ครัวเรือนและด้านความอยู่ดี
มีสุข (Well-being)

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

อินเตอร์เน็ตผ่าน
(กสทช.)
อุปกรณ์พกพาไม่
- จังหวัด และองค์กร
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประชากร
- จํานวนบทความ
ภาษาไทยใน
Wikipedia เพิ่มขึ้น
ปีละ ๒๐%
- จํานวนโครงการที่
สนับสนุนโดย
ภาครัฐและเอกชน
ในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปใน
การร่วมแก้ปัญหา
โดยใช้ ICT เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
๗๕

โครงการเร่งด่วน

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน
๔) การบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลกําลังคนด้านของ
ประเทศเพื่อใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลประกอบการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากร
การศึกษามาตรฐานในการ
กําหนดวิชาชีพด้าน ICT
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
บุคลากร ICT ระหว่าง
ประเทศ (AEC/ASEAN,
APEC)

๓) พั ฒ นาบุ ค ลากรสายอาชี พ - จํานวน ICT
- กระทรวงเทคโนโลยี
ICT ให้มีศักยภาพในการ Professional ที่มี
สารสนเทศและการ
พัฒ นาอาชี พ ตามมาตรฐาน certificate เป็นที่
สื่อสาร
วิ ช าชี พ ในระดั บ ประเทศที่ ยอมรับในระดับสากล - กระทรวงแรงงาน
สอดคล้องกั บระดั บภูมิ ภาค เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าปีละ
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
และระดับสากล
๑,๐๐๐ คน
(องค์การมหาชน)

๕) การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็น
เลิศในการพัฒนาบุคลากร
สําหรับภาคบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN
Excellence Center for
๗๖

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน
e-Service Personnel
Development)
๖) การพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
ICT เพื่อป้อนให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
๗) การพัฒนาและติดตาม
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้าน ICT ในกลุม่ สาย
อาชีพ (ICT Professional)
และกลุ่มผู้ใช้งาน (ICT
User)

๔) สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร - การมีคอมพิวเตอร์
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น ก ลุ่ ม
ใช้ส่วนตัวของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้
ประชากรที่พิการมี
พิการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ข้อมูลอย่างเสมอภาค
๑๐ ของจํานวนผู้

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
- กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
๗๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
พิการ

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

ของมนุษย์

- ปริมาณเงินทุนทั้ง
จากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา
และการแก้ปญ
ั หา
ของประเทศโดยใช้
ICT เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

๗๘

โครงการเร่งด่วน

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๕.๒.๒ ฉากทัศน์และโครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
๑) ฉากทัศน์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

แผนภาพที่ ๘ ฉากทัศน์ในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Optimal Infrastructure 2020
(Scenarios for Optimal Infrastructure 2020)
ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
มีปัจจัยแวดล้อมหลักที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนา ICT ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งให้ความสําคัญ
ในเรื่องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (Inclusivity & Participation) การรวมตัวในภูมิภาค ASEAN, APEC และ
ภูมิภาคทั่วโลก และเทคโนโลยีบวกกับนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นกระแสหลักปัจจุบันในทุกมุมโลก โดยภายในปี ๒๕๖๓ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะอยู่ในแนวทางที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า
(Optimal) มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัย
โดยสามารถแสดงในรูปแบบของตัวอย่างฉากทัศน์ (Scenarios) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT กล่าวคือ
ประชาชนในทุกชุมชนและท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet penetration)
ตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้ โดยใน ๒ ปีแรก คื อ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็ นการวางรากฐานในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้เป็นเอกภาพ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบในด้านสังคม (Social Impact) ลงไปถึงทุกชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและเอกชน
มีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสัมฤทธ์ผล
๗๙

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศ (Country Impact) นับแต่
ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของประเทศ เพื่อนําไปสู่
ความเป็นเอกภาพ นับแต่ในระดับชุมชนและท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ (Foundation for ICT Infrastructure
Improvement) ในปี ๒๕๕๙ ประชาชนสามารถพัฒนาความร่วมมือกันในเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์
สําคัญในระดับ AEC (Infrastructure Ready for AEC Showcase) ซึ่งจะขยายไปสู่ภูมิภาค APEC
ในปี ๒๕๖๐ (Optimal Infrastructure for APEC Showcase) จนถึงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ของประเทศสู่ระดับสากลในแนวทางที่คุ้มค่าและพอเพียงในปี ๒๕๖๑ (Optimal Infrastructure for Global
Connectivity) และเข้าสู ระยะเป้าหมายสุดท้ายในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในการที่ โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
จะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Engine for Growth for
Digital Economy)
ผลกระทบการดําเนินงานและการบริหารจัดการ (Administration Impact) การยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ของประเทศเป็นสิ่งจําเป็น โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า น ICT ของภาครั ฐ สู่ ร ะดั บ มาตรฐานสากล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นการให้ บ ริ ก ารประชาชน
(Government infrastructure compile with international standard) ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการส่งเสริม
ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ICT
ในรูปแบบ Cloud
ในภาคส่วนต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการใช้ ICT อย่างคุ้มค่า
(Sector Cloud Infrastructure Service Ready) ในปี ๒๕๖๐ จะเป็นการเข้าสู่ยุคการบริการโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับประชาชนในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Secured infrastructure services) ในปี ๒๕๖๑ จะเป็นการเข้าสู่ยุคที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Last mile (Last Mile Ready) และในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จะเป็นปี
ที่บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นเอกภาพและการผนึกกําลังด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของประเทศ
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและลงตัว (Unified and consolidate ICT infrastructure)
ผลกระทบด้านธุรกิจ (Business Impact) ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการเพิ่มการอํานวยความ
สะดวกในด้านสิทธิประโยชน์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายในด้าน ICT ให้กับประชาชนและเอกชน โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการ SME เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT (Soft Infrastructure ready for ICT
Investment) ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ทั้งด้าน Soft & Hard
เพื่อผสานและเชื่อมโยงในระดับ AEC (Soft & Hard Infrastructure Improvement to AEC) ซึ่งจะขยาย
ไปสู่ภูมิภาค ASEAN อย่างทั่วถึงและ APEC ในปี ๒๕๖๐ (Soft & Hard Infrastructure Improvement to
ASEAN, APEC) โดยในปี ๒๕๖๑ จะเป็นการปรับปรุงเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโลก (Soft & Hard Infra
Improvement Globally) และจะบรรลุเป้าหมายมาตรฐานระดับโลกในแนวทางการเข้าถึงแบบ Ubiquitous
ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (Soft and Hard Infra provides Ubiquitous Access)
๘๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๒) โครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
โครงการเร่ งด่วนที่กําหนดไว้ ในยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ส รุปไว้ใน ตารางที่ ๓
โครงการเร่งด่วนสําหรับยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

๘๑

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑) วางแผนการติดตั้งโครงสร้าง - ปริมาณข้อมูลการจราจร
พื้นฐานโครงข่ายความเร็วสูง (Data Traffic) ระหว่าง
ให้ ส ามารถรองรั บ แ ล ะ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อํ า นวยความสะดวกในการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดํารงชีวิต และการประกอบ เพิ่มขึ้น
อาชีพตามความต้องการของ - ความครอบคลุมของบริการ
ชุมชน และท้องถิ่น พร้อมทั้ง โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 3G ไม่
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ใน น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของ
โ ค ร ง ข่ า ย เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ จํานวนหมู่บา้ น
ต่างประเทศ (International
backbone) เพื่อมุ่งสู่การ - ความครอบคลุมด้านบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่
เป็นศูนย์กลางการ
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวนหมู่บ้าน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน
๑) การพัฒนาโครงข่ายหลัก
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
แนวทางในการเป็นศูนย์กลาง
ด้าน logistics ของภูมิภาค
ASEAN และ ASEAN บวก
พันธมิตร

- กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

๒) การยกระดับเครือข่ายสื่อสาร
ภาครัฐ (Smart GIN)

- จํานวนประชากรที่มีอายุ
มากกว่า ๖ ปี ที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
๘๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

๒ ) ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง - ความสําเร็จของการดําเนินการ - กระทรวง
คุ ณ ภาพโครงข่ า ยเพื่ อ ให้ ใช้เสาส่งสัญญาณ
เทคโนโลยี
สามารถรองรั บ เทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือร่วมกัน
สารสนเทศ
การสื่ อ สารยุ ค ใหม่ อ ย่ า ง - ค่าบริการด้าน ICT ของ
และการ
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร ประชาชนโดยเฉลี่ยน้อยกว่า
สื่อสาร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ร้อยละ ๕ ของรายได้

โครงการเร่งด่วน
๓) การขยายจุดให้บริการและ
ปรับปรุงคุณภาพ Free WiFi
ในที่สาธารณะโดยไม่คิด
ค่าบริการ ในพืน้ ที่เพื่อการ
พัฒนาสังคมและการ
ท่องเที่ยว

๓ ) ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ แ ก้ ไ ข - มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย - กระทรวง
กฎระเบียบและกฎหมายที่มี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เทคโนโลยี
ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นและ เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
สารสนเทศ
ล้ า สมั ย เพื่ อ อํ า นวยความ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
และการ
สะดวกให้กับประชาชนและ ICT และสิทธิขนั้ พื้นฐานในการ สื่อสาร
เอกชนในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานICT ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
แ ล ะ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการแข่งขัน
๘๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน

ในระดับภูมิภาค
๔) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการ - โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ
- กระทรวง
จัดการกับภัยคุกคามจากการ ยิ่งยวดและทรัพยากรที่สําคัญ
เทคโนโลยี
โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้าน (Critical Infrastructure and สารสนเทศ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ Key Resources) มี
และการ
การสื่ อ สารและโครงสร้ า ง ความสามารถในการฟื้นฟู
สื่อสาร
พื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ (Resiliency) สู่สภาวะปกติได้
สําคัญต่อการดําเนินชีวิตของ อย่างรวดเร็ว เมื่อประสบเหตุ
ป ร ะ ช า ช น ร ว ม ไ ป ถึ ง ภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต
ท รั พ ย า ก ร ที่ สํ า คั ญ ข อ ง - ความสําเร็จของการจัดตั้ง
ประเทศ
Cyber Security
Intelligence Agency

๔) การศึกษาและพัฒนา
แนวทางป้องกันโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT และด้าน
อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต
และมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน
๕) การจัดทําชุดเครื่องมือ
มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
(Standard Security
Toolkit) สําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม
๘๔

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๕.๒.๓ ฉากทัศน์และโครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนา ICT ภาครัฐ
๑) ฉากทัศน์ด้านการพัฒนา ICT ภาครัฐ

แผนภาพที่ ๙ ฉากทัศน์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Smart Government 2020
(Scenarios for Smart Government 2020)
ในการพัฒนาด้าน ICT ภาครัฐ หรือ Smart Government เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี ๒๕๖๓
ตามกรอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีปัจจัยแวดล้อมหลักที่สําคัญที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน ICT ได้แก่การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การกระจายอํานาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปด้าน
การศึกษา ความขัดแย้งในสังคมการเคลื่อนย้ายและตลาดแรงงาน วิกฤติด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม
และในเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง กระแสหลักการ
พัฒนาด้าน ICT ในเรื่อง แนวคิด วิธีการ มาตรฐาน และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นกระแสหลักปัจจุบัน
ในทุกมุมโลก โดยภายในปี ๒๕๖๓ บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้รับการยกระดับให้ฉลาดยิ่งขึ้น โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยสามารถแสดงใน
รูปแบบของตัวอย่างฉากทัศน์ (Scenarios) ในการพัฒนาด้าน ICT ภาครัฐ กล่าวคือ การยกระดับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบทางสังคม (Social Impact)
ในวงกว้าง ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ใน ๒ ปีแรก คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐในเรื่องสําคัญที่อยู่ในกระแสหลักของการพัฒนาด้าน ICT ได้แก่
๘๕

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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Social Network/Media, Free WiFi, e-Learning และ e-Health เป็นต้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ความร่วมมือในวง AEC ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือกันในระดับชุมชนและท้องถิ่น
ในการเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์สําคัญในระดับ AEC (e-Community Cooperation & Collaboration
and AEC Ready) ในปี ๒๕๖๐ จะเป็นการขยายผลไปทั่ว ASEAN และสู่ภูมิภาคอื่น ๆ เช่น APEC
(Connected e-Service Community through ASEAN, APEC) และสู่ระดับสากลทั่วโลกในปี ๒๕๖๑
(Connected e-Service Community Globally) และจะเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับวุฒิภาวะ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (Mature e-Service Community)
ผลกระทบในภาพรวมของประเทศ (Country Impact) ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการวางรากฐาน
ในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อนําไปสู่ความเป็นเอกภาพ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยการพัฒนาในเรื่องสําคัญ ได้แก่ Secured e-Service, e-Portal, e-Participation และ Open
Government
ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการยกระดับไปสู่การบูรณาการบริการธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
แบบไร้ พ รมแดนทั้ ง ในและนอกประเทศ ซึ่ ง จะขยายผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี ๒๕๖๐ (Borderless
e-Transaction, Smart Province Scale-up) จนถึงการยกระดับสู่ชุมชนที่ปราศจากตะเข็บรอยต่อ และ
เข้าสู่ระยะเป้าหมายสุดท้ายในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในการการขยายผลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความพร้อม
ในระดับสากล (e-Gov-Readiness)
ผลกระทบการดําเนินงานและการบริหารจัดการ (Administration Impact) การยกระดับด้าน ICT
ภาครัฐของประเทศเป็นสิ่งจําเป็นต่อภาครัฐโดยรวม โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการยกระดับในด้านต่างๆ
ที่สําคัญต่อระบบการดําเนินงานและการบริหารจัดการของภาครัฐโดยรวม ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ธรรมาภิ บ าลที่ ดี การสร้ า งความพร้ อมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาภาวะผู้ นํ าสํ าหรั บ
นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นต้น (Green Procurement, e-Readiness, CIO Leadership)
ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ICT ในรูปแบบ Cloud และ Big Data ในภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ และ
การพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Sector Cloud Service, Big Data, Human Capital
Ready for e-Service) ในปี ๒๕๖๐ จะเป็นการเข้าสู่ยุคความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายสังคมทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงภูมิภาค ASEAN และ APEC รวมถึงการสร้างความพร้อมใน
ด้านทุนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Cooperation & Collaboration, Human
Capital Ready for e-Service to ASEAN, APEC) ในปี ๒๕๖๑ จะเป็นการเข้าสู่ยุคที่มีความพร้อมในการ
ร่ ว มมื อในการพัฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อข่ า ยสั งคมทางช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละด้ า นทุ น มนุ ษ ย์
ที่เกี่ยวข้องกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากล (e-Cooperation & Collaboration, Human Capital
Ready for e-Service Globally) และในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จะเป็นปีที่บรรลุเป้าหมายในการแปลงสภาพไปสู่
การดําเนินงานและการบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทุนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับบริการอิเล็กทรอนิกส์
๘๖

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (Transformed Administration, Human Capital for e-Service meets
Global Standards)
ผลกระทบด้านธุรกิจ (Business Impact) ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการพัฒนาด้าน ICT
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและเอกชน อันได้แก่ระบบต่างๆ ที่อยู่
ในกระแสหลักของการพัฒนา ได้แก่ ระบบ ITS, App Store และ Hi-Speed WiFi เป็นต้น ในปี ๒๕๕๙
จะเป็นการปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ทั้งด้าน Soft & Hard ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
การยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์สู่ AEC (Soft & Hard Infra Improvement, e-Service to AEC) ซึ่งจะ
ขยายไปสู่ภูมิภาค ASEAN และ APEC อย่างทั่วถึง ในปี ๒๕๖๐ (Soft & Hard Infra Improvement,
e-Service to ASEAN, APEC) โดยในปี ๒๕๖๑ จะเป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล (Soft & Hard Infra
Improvement, e-Service Globally) และจะบรรลุเป้าหมายความลงตัวของระดับวุฒิภาวะการพัฒนาในระดับ
มาตรฐานสากลในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (Mature Soft & Hard Infra Improvement, e-Service Globally)
๒) โครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนา ICT ภาครัฐ
โครงการเร่งด่วนที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน ICT
หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
ได้ ส รุ ป ไว้ ใ น ตารางที่ ๔ โครงการเร่ ง ด่ ว นสํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาด้ า นบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องรั ฐ
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

๘๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๑) ขยายและยกระดั บ การ - หน่วยงานของรัฐใน
- กระทรวงเทคโนโลยี
บริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปสู่ ระดับกรมของทุก
สารสนเทศและการ
ระดั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น กระทรวงมีวุฒิภาวะ
สื่อสาร
โดยเฉพาะในส่ ว นภู มิ ภ าค (Maturity Level) ใน - กระทรวงอื่นๆ ที่
แ ล ะ ช น บ ท ห่ า ง ไ ก ล ใ น การพัฒนา
เกี่ยวข้อง
รู ป แ บ บ ข อ ง Smart e-Government
- หน่วยงานของรัฐ
Province,
Smart Service ในระดับที่
(หน่วยงานอิสระ)
Community แ ล ะ Smart สูงขึ้นอย่างน้อย ๒
จังหวัด และองค์กร
Village เป็นต้น เพื่อให้การ ระดับการพัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
พั ฒ นาสั ง คมดิ จิ ทั ล มี ค วาม - มีบริการผ่านจาก
เกี่ยวข้อง
เ ท่ า เ ที ย ม แ ล ะ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ภาครัฐผ่าน App บน
ประเทศ (Digital Inclusion) อุปกรณ์พกพาเพิ่ม
พร้ อ มกั บ สนั บสนุ น ให้ มี ก าร มากขึ้น
เพิ่ ม ช่ อ งทางการมี ส่ ว นร่ ว ม
จากภาคประชาชนรวมทั้ ง - จํานวนผู้ใช้งานบริการ
การนํ าข้อเสนอแนะและผล อิเล็กทรอนิกส์จาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ
๘๘

โครงการเร่งด่วน
๑) การประเมินระดับวุฒิภาวะ
(Maturity) ของ e-Service
ในด้านต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและหน่วยงาน
ระดับกรมของทุกกระทรวง
เช่น e-Government, GIS,
Cyber Security และ ICT
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒) การปรับปรุง/พัฒนาเว็บท่า
ในรูปแบบ National eGovernment Portal เพื่อ
ความเป็นเอกภาพและ
อํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์
จ า ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนมาผลั ก ดั น ในเชิ ง
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า น
ICT เพื่อการดํารงชีวิตและ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
ประชาชน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

โครงการเร่งด่วน

๑๐ ต่อปี

๒) เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงาน - มีเว็บไซต์ของภาครัฐที่ - กระทรวงเทคโนโลยี
ของรัฐมีอยู่ ทั้งนี้ การเปิดเผย มีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและการ
ข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขต ประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร
ของกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ดําเนินงานของรัฐบาล - กระทรวงอื่นๆ ที่
และข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ครบทุกกระทรวง
เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ประชาชนและเอกชน - หน่วยงานภาครัฐใน
- หน่วยงานของรัฐ
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไป ระดับกรมทุก
(หน่วยงานอิสระ)
ใช้ประโยชน์ภายใต้หลักธรร หน่วยงานมีการ
จังหวัด และองค์กร
มาภิบาลและความโปร่งใส
กําหนดนโยบายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ใช้ประโยชน์จาก
เกี่ยวข้อง
Social Media และ
๘๙

๓) ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มี
ข้อกําหนดที่ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔) การจัดตั้งหรือปรับปรุง
เว็บไซต์กลางของภาครัฐตาม
แนวทาง Open
Government สําหรับเป็น
ช่องทางในการเปิดเผยและ

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

Social Network ใน
การให้บริการ
ประชาชน

๓) บู รณาการและใช้ประโยชน์ - มีเว็บไซต์กลางเพื่อ
จากข้ อ มู ล และเทคโนโลยี เปิดเผยและแบ่งปัน
สารสนเทศที่ ช่ ว ยในการ ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ที่ มี บริการด้านต่างๆ เช่น
ประสิท ธิภาพ เพื่อยกระดับ การศึกษา การเกษตร

โครงการเร่งด่วน
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้ง บริการในลักษณะ
App store ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมพร้อมด้วย
เครื่องมือที่สามารถนําข้อมูล
และบริการไปใช้ประโยชน์ได้
สําหรับเอกชนและประชาชน
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐด้วย
ตลอดจนพิจารณาเข้าร่วมใน
วงความร่วมมือภายใต้ชื่อ
“Open Government
Partnership”
๕) การพัฒนากฎเกณฑ์และ
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีคลาวด์
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
- กระทรวงคมนาคม
๙๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

การดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ การท่องเที่ยว
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ สาธารณสุข ธุรกิจ
ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า ง และ อุตสาหกรรม
ความเข้ ม แข็ ง ให้ ภ าคธุ ร กิ จ เป็นต้น
การให้บริการประชาชน รวม - มีบริการ e-Service
ไปถึ ง การบริ ห ารจั ด การภั ย จากภาครัฐใหม่ที่มี
พิบัติ
ผลกระทบโดยตรงต่อ
การดํารงชีวิตของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

โครงการเร่งด่วน
การบริการของหน่วยงาน
ของรัฐในการให้บริการผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานของรัฐ
(หน่วยงานอิสระ)
จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง

๙๑

๖) การบูรณาการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
(Intelligent
Transportation System :
ITS)
๗) การยกระดับระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล และสร้างข้อมูล
กลางแห่งชาติเพื่อการ
บริการแบบ One Stop
Service ในสังคมไทยและ
รองรับสังคมดิจิทัล

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

โครงการเร่งด่วน
๘) การยกระดับระบบศูนย์
ปฏิบัติการและเตือนภัย
แห่งชาติแบบบูรณาการ

๔) จั ด ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี - ความสําเร็จในการ
- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief จัดตั้ง CIO Council/
สารสนเทศและการ
Information Office: CIO) สภา ICT
สื่อสาร
ในทุ ก ระดั บ ของการพั ฒ นา - หน่วยงานภาครัฐใน
- กระทรวงอื่นๆ ที่
ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ระดั บ ระดับกรมขึน้ ไปมี
เกี่ยวข้อง
กระทรวง ระดับกรม ระดับ ผู้บริหารเทคโนโลยี
- หน่วยงานของรัฐ
จังหวัด และระดับสากล เพื่อ สารสนเทศระดับสูง
(หน่วยงานอิสระ)
เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการ (CIO) ที่มีความรู้ความ
จังหวัด และองค์กร
พัฒนาด้าน ICT ของประเทศ เข้าใจในการนํา
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวข้อง
สัมฤทธิ์ผล
มาใช้เป็นอย่างดี

๙๒

๙) การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ด้าน ICT ซึ่งรวมถึง CEO
และ CIO ให้มแี นวคิดเชิง
นวัตกรรมโดยการ
ประยุกต์ใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับมาตรฐานสากล
๑๐) การประเมินตัวชี้วัดการ
พัฒนา e-Government
ในภาพรวมของประเทศไทย
ตามที่กําหนดในกรอบ
นโยบาย ICT2020

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๕.๒.๔ ฉากทัศน์และโครงการเร่งด่วนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT
๑) ฉากทัศน์ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT

แผนภาพที่ ๑๐ ฉากทัศน์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Vibrant Business 2020
(Scenarios for Vibrant Business toward Smart Thailand 2020)
ในการพัฒนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT เพื่อมุ่งสู่ Smart
Thailand
ในปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีปัจจัยแวดล้อมหลักที่สําคัญที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า น ICT ได้ แ ก่ ก ารรวมตั ว กั น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ สากล
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ การกระจายอํ า นาจสู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
การปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปด้านการศึกษา ความขัดแย้งในสังคมการเคลื่อนย้ ายและตลาดแรงงาน วิกฤติ
ด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อมและในเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมทั้ง กระแสหลักการพัฒนาด้าน ICT ในเรื่อง แนวคิด วิธีการ มาตรฐาน และเทคโนโลยี
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น กระแสหลั ก ปั จ จุ บั น ในทุ ก มุ ม โลกภาย โดยภายในปี ๒๕๖๓ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและศักยภาพ ในการ
แข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT
ในธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยสามารถแสดงในรู ปแบบของตั วอย่ างฉากทั ศน์
(Scenarios) ในการพัฒนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT กล่าวคือ การยกระดับด้านธุรกิจ
๙๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT เป็นสิ่งจําเป็นในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
สังคม (Social Impact) ในวงกว้าง ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ใน ๒ ปีแรก คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ความสัมคัญกับการพัฒนา
และปรับปรุงด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นชุมชน SME ขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยเริ่มต้นจากวง AEC เป็นลําดับแรก (OTOP products
go global) ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและยกระดับบริการธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (More e-Commerce transaction) ในปี ๒๕๖๐ จะเป็นการขยายผลสู่ชุมชน
และท้องถิ่นอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน รวมทั้งในภูมิภาค ASEAN และ APEC (People more
comfortable with e-Commerce transaction) และสู่ยุคความเป็นสากลที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาท
หลักในการประกอบธุรกิจในปี ๒๕๖๑ (e-Commerce as a main method for business transaction)
ซึ่ ง นํ า ไปสู่ เ ป้ า หมายในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ที่ กิ จ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และก้ า ว
สู่มาตรฐานสากล (e-Commerce is immersive)
ผลกระทบในภาพรวมของประเทศ (Country Impact) นับแต่ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็นการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ ในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
การพัฒนาด้าน ICT ในเรื่องที่สําคัญทั้งในระดับประเทศและในระดับ AEC (Business and Government are
on the same page) ในปี ๒๕๕๙ จึงจะเป็นการยกระดับให้มีความพร้อมสู่การประกอบธุรกิจในส่วนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้พรมแดนทั้งในและนอกประเทศ โดยการสร้างความพร้อมในการมุ่งสู่กลุ่ม AEC เป็นวาระ
แรก (e-Business Ready for AEC) ซึ่งจะขยายผลอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๐ โดยจุดสนใจอยู่ที่ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Greener and More Creative Business)
จนถึงระดับการแปลงสภาพไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในภาคส่วนหลักของประเทศในปี ๒๕๖๑ (Transformation
to Digital Economy in major Sector) และเข้าสูระยะเป้าหมายสุดท้ายในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ซึ่งจะเป็นการ
ขยายผลเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Digital
Economy as major contributor to Thai Economy)
ผลกระทบการดําเนินงานและการบริหารจัดการ (Administration Impact) จากการยกระดับความ
ร่วมมือด้าน ICT ระหว่างรัฐและเอกชน จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT และต่อภาครัฐ
โดยรวม โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเป็ น การยกระดั บ ในด้ า นความร่ ว มมื อ ในการแบ่ ง ปั น และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศสําหรับภาครัฐ (Information Ready for Government) ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวสู่การประกอบธุรกรรมกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มความร่วมมือ AEC
(AEC e-Business transactions ready) ในปี ๒๕๖๐ จะเป็นการขยายการประกอบธุรกรรมกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่กลุ่มความร่วมมืออื่นๆ โดยเฉพาะ APEC (e-Transactions ready for APEC) ในปี ๒๕๖๑
จะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคการประกอบธุรกรรมกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระดับสากลแบบไร้พรมแดน (Borderless
๙๔

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

e-Business transaction) และในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จะเป็นปีที่บรรลุเป้าหมายในการแปลงสภาพไปสู่
การประกอบธุ ร กิ จ ในส่ ว นของธุ ร กรรมกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไร้ ต ะเข็ บ รอยต่ อ ตามมาตรฐานสากล
(Seamless e-Business transaction)
ผลกระทบด้านธุรกิจ (Business Impact) ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ การพัฒนาด้าน ICT ที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและเอกชน จะส่งผลให้ SME มีความพร้อมในด้าน
ICT (Thai SMEs ready for ICT) ในปี ๒๕๕๙ จึงมีการตั้งเป้าหมายให้รายได้จากมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้าน ICT อยู่ในอัตราร้อยละ ๘ ของรายได้ประชาชาติ (8% GDP from ICT) และ
จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐ และร้อยละ ๑๕ ของรายได้ประชาชาติ ในปี ๒๕๖๐ (10% GDP from ICT) และ
ในปี ๒๕๖๑ (15% GDP from ICT) ตามลําดับ และจะบรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๘ ของรายได้ประชาชาติ
ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (18% GDP from ICT)
๒) โครงการเร่งด่วนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT
โครงการเร่งด่วนที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์พัฒนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้สรุปไว้ใน ตารางที่ ๕
โครงการเร่ ง ด่ ว นสํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาด้ า นธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

๙๕

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ - ปริมาณการลงทุน
ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ด้าน ICT ของภาค
อุตสาหกรรม นํา ICT มา
การเกษตรและ
ประยุกต์ใ ช้ ใ นการพั ฒนา
บริการมีการ
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
เติบโตปีละไม่น้อย
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
กว่าร้อยละ ๑๐
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร - จํานวนตําแหน่ง
แข่ ง ขั น เพื่ อ การเติ บ โต
งานด้าน ICT มี
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะใน
จํานวนเพิ่มขึ้น
ภาคการเกษตรและภาค
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
การบริการ

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน
๑) การพัฒนาเว็บไซต์กลาง
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัด
จําหน่ายสินค้า OTOP
ออนไลน์

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
- กระทรวงมหาดไทย

๒) โครงการ National
Agriculture Platform เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนและการเข้าถึง
ข้อมูลที่จําเป็นในภาค
การเกษตรในรูปแบบที่
เหมาะสมกับผูใ้ ช้งานทุกกลุ่ม

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวง และ
หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) การพัฒนา Centralized
Portal ของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

- จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- สมาคม และผู้
๙๖

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน

ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
๒) สนั บสนุน ผู้ ป ระกอบการ - มีการจดสิทธิบัตร - กระทรวงเทคโนโลยี
ด้าน ICT ให้มีความรู้
สารสนเทศและการ
ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจเรื่องที่จําเป็น
สื่อสาร
ICT เติบโตขึ้นปี
ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น
ละไม่ตํา่ กว่าร้อย - กระทรวงวิทยา
ก า ร ทํ า Marketing
ละ ๑๐
ศาสตร์และ
Research ใช้ภาษาไทย
เทคโนโลยี
แทนการออกแบบ การ
- กระทรวง และ
ให้บริการ และการบริหาร
หน่วยงานภาครัฐ
จัดการ เป็นต้น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔) การจัดตั้ง One stop
service ในการให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการ
จดทะเบียนเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจัดตั้งและ
ประกอบธุรกิจ ICT ใน
ประเทศไทย (Facilitation
Desk for ICT Business
Start-up Program
๕) การพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ด้าน ICT ใน
แนวทางนวัตกรรม
สร้างสรรค์ในรูปแบบ
Incubation Program

- จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- สมาคม และผู้
ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
๙๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน
๖) การจัดพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT
และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา ในรูปแบบ
ของ ICT Business Forum

๓) กระตุ้นให้ภาคธุร กิจและ - ความสําเร็จใน
- กระทรวงเทคโนโลยี
ภาคประชาชนเชื่ อ มั่ น ใน
การจัดตั้ง Green สารสนเทศและการ
การใช้ผลิตภัณฑ์ ICT ที่
IT Promotion
สื่อสาร
ผลิตภายในประเทศ รวม
Council
- กระทรวงวิทยา
ไ ป ถึ ง ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม - ปริมาณการทํา
ศาสตร์และ
ออนไลน์ เ พื่ อ เพิ่ ม อุ ป สงค์
ธุรกรรม
เทคโนโลยี
(Demand) ให้มากขึ้น

๗) การให้รางวัลกับองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศด้านการให้
ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ ICT
๘) การส่งเสริมให้มีการให้
รางวัลผู้ประกอบการ ICT
๙๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

อิเล็กทรอนิกส์ที่ - กระทรวงพาณิขย์
ผ่านช่องทาง
- กระทรวงการคลัง
e-Payment
Gateway เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

โครงการเร่งด่วน
ดีเด่น ทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาค และสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้ประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ รวมทั้งผู้
ได้รับรางวัลดีเด่นจาก
สถาบันต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

- ความสําเร็จใน
การจัดทํา
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย
ของระบบ ICT
ของแต่ละ
อุตสาหกรรม

๙) การจัดตั้งกองทุน ICT เพื่อ
การพัฒนา ICT ในภาคธุรกิจ
และการส่งเสริม
อุตสาหกรรม ICT
โดยเฉพาะในผู้ประกอบการ

๔) สร้างกลไกสนับสนุนด้าน - จํานวนบริษัทที่ - กระทรวงเทคโนโลยี
สิทธิประโยชน์และการเงิน
ได้รับเงินทุน
สารสนเทศและการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
สนับสนุนจาก
สื่อสาร
กิจกรรมและโครงการ ICT
Venture Capital - กระทรวงการคลัง
ที่เป็นเป้าหมาย
เพิ่มขึน้
๙๙

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
- จํานวนกิจการ
ริเริ่มใหม่
(Startup) ด้าน
ICT มีจํานวนไม่
น้อยกว่า ๑๐๐
บริษัทต่อปี

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

๒๕๕๗๒๕๖๒๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๕๘
๒๕๖๓

โครงการเร่งด่วน
ธุรกิจ SMEs

- กระทรวง
อุตสาหกรรม

๑๐) การจัดตั้งเครือข่ายสถาบัน
การเงินที่เป็นแหล่งเงินทุน
ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่มีแนวคิด
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
โดยเฉพาะใน
ผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs วิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายวิสาหกิจ
(Cluster)

๑๐๐

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

กระบวนการดําเนินงานในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑
นั้น มีกระบวนการดําเนินงานตั้งแต่การรวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย แผน กรอบแนวทางต่างๆ อีกทั้ง
สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับ ICT โดยปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยนําเข้า (Input) ซึ่งจะส่งต่อไปยังกระบวนการ
(Process) เช่น การทบทวน SWOT การจัดทํา Backgroud paper การจัดประชุมสัมมนา และการจัดทํา
แผนแม่บท
ICT (ฉบั บที่ ๓) เป็นต้น โดยสรุปการดําเนินงานอันประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) รวมทั้งผลที่ได้รับ (Output) ได้แสดงไว้ ในแผนภาพที่ ผ. ๑

แผนภาพที่ ผ. ๑ กระบวนการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๑๐๑

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ขั้นตอนการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาแผนการพัฒนา นโยบาย
มาตรการ ทิศทางและปัจจัยต่างๆ ดังแสดงในแผนภาพที่ ผ. ๒

แผนภาพที่ ผ. ๒ แผนการพัฒนา นโยบาย มาตรการ ทิศทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สําหรับกําหนดการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ตามกระบวนการดําเนินงานหลักนั้น ประกอบด้วย การทบทวน SWOT การจัดทํา
Background Paper การประชุมสัมมนา Focus group การจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การจัดทํา
แผนแม่บท ICT ประเทศไทยและการจัดการเผยแพร่ต่อตัวแทนทุกภาคส่วนและภาคประชาชน ดังแสดง
ในแผนภาพที่ ผ. ๓

แผนภาพที่ ผ. ๓ ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑๐๒

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

การประชุมสัมมนา Focus Group
การประชุม focus group ได้มีการดําเนินการทั้งสิ้น ๘ ครั้ง โดยได้ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม–๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็น
เตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประชุม
ดังนี้
๑) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม Government
- ผู้ นําการประชุม คื อ
ดร.ศั กดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานั กงานรั ฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย ในการบูรณาการข้อมูลควรสร้างความเข้าใจในการใช้
TH e-GIF การสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการใช้ UN Maturity
Model ในการวัดความพร้อมหรือความก้าวหน้าในการพัฒนา การพัฒนา e-Service
ที่เป็นที่ต้องการของประชาชน การพัฒนาไปสู่ Transformational
Government
การพัฒนา Open Government ที่มีการเปิดข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ การพัฒนา Smart
Government และ Smart Province ในระดับภูมิภาค การพัฒนา Government Cloud
ในการใช้ ICT ร่วมกันเพื่อความคุ้มค่าของภาครัฐ เป็นต้น
๒) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม ICT เพื่อการพัฒนาสังคม
- ผู้นําการประชุม คือคุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ CIO
กระทรวงฯ
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
 ระบุประเด็นความต้องการใช้ ICT เพื่อสนับสนุนด้าน Education และ Healthcare
ตามกรอบนโยบาย ICT2020 ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
 ภาคส่วนด้านสังคมควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน ICT กับหน่วยงานของรัฐ
 การบู ร ณาการเป็ น สิ่ ง จํ า เป็ น สู ง สุ ด เพื่ อ ลดความซ้ํ า ซ้ อ นและไม่ เ ป็ น เอกภาพ
จึงเป็นอุปสรรคในการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 การปฏิรูปการเรียนการสอนให้ ICT เข้ามามีบทบาทเป็นเครื่องมือในทุกระดับ
การศึกษา
 การผสานความร่วมมือกับภาคเศรษฐกิจและเอกชน
 การสร้างโอกาสเท่าเทียมทางดิจิทัลโดยเฉพาะในชนบทห่างไกล
๑๐๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

๓) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม ICT Human Capital
- ผู้นําการประชุม คือ ดร.อุทัย ดุลยเกษม อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
 ระบุปัญหาความขาดแคลนบุคลากร ICT ที่เข้าสู่วงจรการทํางานได้อย่างแท้จริง
 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้าน Literacy ให้ถ่องแท้
 ข้อมูล Baseline ด้านกําลังคนที่เชื่อถือได้เพื่อวางแผนการพัฒนา
 แนวโน้มนักศึกษาใหม่สนใจสมัครเรียนด้านไอทีลดลงทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 การพัฒนาบทเรียนด้านไอทีในระดับโรงเรียนที่จูงใจให้สนใจเรียนต่อด้านไอที
 มาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีที่ล้าสมัยของไทยที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางไอที
และความต้องการของอุตสาหกรรม
 ข้อเสนอแนะให้จัดตั้งคณะทํางานเพื่ อกําหนดและปรับปรุงให้ ทันการณ์ซึ่ งการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT และตัวชี้วัดในการบริหาร แผนแม่บทฉบับนี้
๔) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม Infrastructure
- ผู้นําการประชุม คือ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
 ระบุความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในระดับ Hard Infra และ Soft Infra
 Soft Infra เรื่อง Legal Aspect ควรกําหนด Action Plan ในการปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย
ที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งการขอใบอนุญาตประกอบการ ที่ต้องขอหลายครั้งและหลายใบ
 ควรจะพัฒนา International Backbone เพื่อชิงความเป็น Logistics Hub
ของ ASEAN และ ASEAN+ พันธมิตร
 ควรขยาย Infra ให้สะท้อนความต้องการที่แท้จริง
 หน่วยงานหลักที่ดูแลด้าน Backbone ควรมีความเป็นเอกภาพ
 Network เพื่อสนอง e-Health, e-Education และ e-Agriculture
๕) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม ICT เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ผู้นําการประชุม คือคุณจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตและโรงงานไพ่
กระทรวงการคลัง
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
๑๐๔

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

 การระบุความต้องการข้อมูลของภาคส่วนเศรษฐกิจจากภาครัฐที่นําไปใช้ในการตัดสินใจได้จริง
 สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคการเกษตรและบริการ
 เป้าหมายของการใช้ ICT ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ
 การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ได้จริงไปยังผู้ใช้ข้อมูล
 มาตรการที่ ชัดเจนที่ ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนผู้ นําข้อมูล มาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์
 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership) ทั้งในการ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการตรวจติดตามและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น
๖) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม ICT กับสิ่งแวดล้อม (ICT Sustainability)
- ผู้นําการประชุม คือ คุณไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านวิจัยและเทคโนโลยี
บมจ.ปตท. และประธานกลุ่ม CIO 16
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
 การนํา ICT มาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ICT for Green) โดยการส่งเสริม
ให้เกิดการบูรณาการระหว่างข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
 สร้างความตระหนักและความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการของการนํา ICT มาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เอื้อต่อการนําเทคโนโลยี ICT มาใช้แก้ปัญหา
ในด้านสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในด้านขนส่งและพลังงาน
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ICT เพื่อลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะในด้านการขนส่งและ
การผลิตไฟฟ้า
 การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนและองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนนํ า ICT
มาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 เตรียมความพร้อมบุคลากรและด้านการวัดความสําเร็จโดยข้อมูลที่จะใช้ประเมินจะต้อง
สามารถจัดเก็บได้
 แนวทางการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green ICT)
โดยการสร้าง recognition กับองค์กรที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ICT
๑๐๕

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

 การจัดทํา Green ICT Guideline เพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้
เช่น การพัฒนา Green Maturity Model
 สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกฎระเบียบของการจัดหา
อุปกรณ์ ICT โดยให้ความสําคัญกับการจัดหาอุปกรณ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สร้างความตระหนั กรู้ ให้กับประชาชนและส่งเสริ มการวิ จัยในเรื่องการใช้มาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 โครงการที่ควรดําเนินการในระยะแรกของแผน ได้แก่ การจัดทํามาตรฐานการจัดซื้อ
จัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีฐานข้อมูลของผู้ผลิตที่ conform กับมาตรฐาน
ดังกล่าวมีการประกาศเป็นแนวทางและให้มีการบังคับใช้และจัดให้มี Green IT
Promotion Council
๗) ผลการประชุม Focus Group กลุ่ม ICT กับกลุ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security)
- ผู้นําการประชุม คือ คุณกําพล ศรธนะรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงาน ก.ล.ต.
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๗๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
 การป้องกันการถูกจู่โจมจาก cyber attack ต่อโครงสร้างพื้นฐานที่วิกฤตและทรัพยากร
สําคัญ (Critical Infrastructure and Key Resources, CIKR)
 การสร้าง cyber space ที่ปลอดภัยต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ส่งเสริมการนํา
มาตรฐานระดับสากลเข้ามาใช้สําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างความตระหนัก
ให้กับประชาชนโดยการจัดให้มีหลักสูตรมาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ICT
Security Professional ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้มีผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT Security สนับสนุนแนวทางการให้ความเป็นส่วนตัว
ของประชาชนโดยให้มีดุลยภาพระหว่างความเป็นส่วนตัวและความมั่นคง
 แนวทางการป้องกันการถูกจู่โจมจาก Cyber Attacks ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดการ
ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศในการเข้าถึงข้อมูลของ cyber attack สร้าง
กลไกให้เกิดความร่วมมือประสานงานระหว่างภาครัฐและ ISP ในการเข้าถึงข้อมูลการ
จู่โจมทาง Cyber ที่จําเป็นผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายเพื่อให้การขอข้อมูลจาก ISP
ทําได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้มีหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมายในการตอบสนอง
ต่อภัยทาง cyber ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการวิจัย
๑๐๖

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การป้องกันประเทศ
 โครงการที่ควรดําเนินการในระยะแรกของแผนได้แก่ โครงการ National Security
Day/Week โครงการจัดทํา ICT Security Campaign เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนและเยาวชนของชาติโครงการจัดทํา standard security kit สําหรับ
สนับสนุนให้หน่วยงานขนาดเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปใช้ได้โครงการจัดตั้ง
หน่วยงาน cyber security incident responses ที่สามารถประสานงานเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โครงการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดทําหลักสูตรด้าน ICT
Security โดยแบ่งเป็นระดับที่ให้Certificate สําหรับ ICT Professional และสําหรับ
บุคคลทั่วไปผ่านสื่อหลัก
๘) ผลการประชุมFocus Group กลุ่ม ICT Industry (ส่งเสริม Creative Work / Industry)
- ผู้นําการประชุม คือ คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อํานวยการ SIPA
- จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน
- เนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมรม ICT ไทย การจัดทําแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดการจัด
อันดับ (Ranking) ที่ใช้เป็นหลักคือ IMD และ NRI โดยในการจัดทําแผน ควรทํา
ความเข้ า ใจตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะแบบ และทํ า การเลื อ กแบบที่ เ หมาะสม ปั ญ หาที่ ทํ า ให้
Ranking ของประเทศไทยอยู่ในอันดับล่างๆ คือ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางผู้จัด
อันดับ เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูลสําหรับ indicator บางตัว
 Oxford Economics ได้นําเสนอรายงานเรื่อง “Capturing the ICT Dividend: Using
technology to drive productivity and growth in the EU” โดยสรุปว่า ภาครัฐ
มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านICT และการนําICT ไปใช้
โดยพบว่าความมีประสิทธิภาพของนโยบายรัฐ ส่งผลต่อ productivity
growth
ของประเทศ ทั้งนี้เพราะหากภาครัฐมีการกําหนดนโยบาย ICT ที่ชัดเจนและมีกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นไปในลักษณะส่งเสริมตลาดย่อมทําให้เกิดการลงทุนตามมา
ในการวัดความมีประสิทธิภาพของนโยบาย (policy effectiveness) นั้น Oxford
Economics ได้รวบรวมข้อมูลจํานวน ๕ ตัวชี้วัดจาก WEF ประกอบด้วย ๑) กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ๒) การให้ลําดับความสําคัญด้าน ICT ของรัฐบาล ๓) การวางแผน
ของรัฐบาลในการนําICT ไปใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔) การใช้
ICT พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในบริการของภาครัฐ ๕) ตัวชี้วัดคุณภาพของเว็บไซต์ภาครัฐ
ในการให้ข้อมูลและการบริการต่อประชาชน
๑๐๗

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

 เป้าหมายและตั วชี้วัดที่กํ าหนด ไม่ค วรมีมากเกิ น ไป ควรเลื อกเป้ า หมายที่ก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศ และส่งผลให้อันดับ (Ranking) สูงขึ้นด้วยการระบุสัดส่วนใน GDP
การกําหนดเป้าหมายให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง Training/Outsourcing นั้นกว้างเกินไป
ควรเขียนให้ชัดเจนและทําได้จริง โดยเฉพาะเรื่อง Outsourcing ควรมีการกําหนดระดับ
ของการ Outsourcing เช่น การ Outsourcing ในรูปแบบของ BPO (Business
process outsourcing)
 การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ICT ให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็น (Man) ได้แก่
การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านICT การสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ การพิจารณาว่า ต้องผลิตบุคลากร
ประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าไหร่ เพื่อให้มารองรับตามแผน และจําเป็นต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสําหรับอุตสาหกรรม ICT (Management) ได้แก่
ส่งเสริมและสนับสนุน
การประชุมสัมมนา Public Hearing
การจัดประชุม Public Hearing ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเข้ าร่วม ๔๔๘ คน โดยเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคการศึกษา
ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และหน่วยงานในรูปแบบอื่นๆ โดยแยกตามภาคส่วนได้ดังแสดงในแผนภาพที่ ผ. ๔

แผนภาพที่ ผ. ๔ จํานวนผู้เข้าสัมมนารับฟังความคิดเห็น(Public Hearing)
แยกตามประเภทหน่วยงาน

๑๐๘

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกลั่นกรองและปรับแก้ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยสรุปผลการประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การพัฒนาประชาชนให้สามารถเข้าถึง ICT (ICT literacy access) โดยแผนนี้ควรเน้นการให้ความรู้
กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
 ส่ ง เสริ ม การรู้ เ ท่ า ทั น ICT คื อ สามารถเลื อ กใช้ ประเมิ น ค่ า และวิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
โดยเฉพาะเรื่องเนื้อหาและการเลือกรับสื่อที่เหมาะสม
 การวางแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแผนการพัฒนาICT โดยส่งเสริมให้มีความรู้ด้านธุรกิจ
และการสื่อสารในกลุ่มธุรกิจ
 รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม ควรมีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 4P (public
private people partnership) อย่างยั่งยืน ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งควรมีการและเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน (knowledge

sharing) โดยเมื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว

ควรนํามาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงหรือป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งควรมีการเปิดเผย
ข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และควรเพิ่มเรื่อง Transformation เช่น
กฎระเบียบใดบ้างที่ต้องปรับเปลี่ยน
 การทบทวนกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อกําหนดต่างๆ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ICT ที่นําเข้ามาใช้ พร้อมทั้งเสริมในเรื่อง Green ICT ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
 ส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับโลก เช่น ความร่วมมือ APEC E-government
Research Center เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-Government ระดับภูมิภาค
 กระทรวง ICT ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังกระทรวง
กรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ควรพิ จ ารณาเนื้อ หาของแผนให้ ส อดคล้อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้แ ก่ Internal

Good

Governance Growth, Growth and competitiveness, Inclusive growth, Green Growth
 รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ Startup ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในประเทศมากขึ้น
และควรกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบ ICT ของไทยมากขึ้น ควรมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งการสนับสนุนเรื่อง Venture
การพัฒนา R&D จากทุกภาคส่วน
๑๐๙

Capital

และ

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

 สนับสนุนการจัดให้มีกลไกการดําเนินการในการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ โดยควรดําเนินการใน
เชิงรุกและให้เกิดการปฏิบัติได้จริง
 ทบทวนความสอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการและตัวชี้วัดในแผน โดยการ
กําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น ควรคํานึงถึงกรอบนโยบาย ICT2020
(Based line data) ด้วย

๑๑๐

และข้อมูลปัจจุบัน

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

ประมวลคําอธิบายศัพท์
โครงสร้างพื้นฐานสําคัญ (Critical infrastructure)
หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ
โดยมีภารกิจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคง ชีวิต และทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายกับ
หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายและกระทบความมั่ น คงของประเทศ ทั้ ง นี้
หน่ ว ยงานดั งกล่ าวสามารถแบ่ งออกเป็น หลายกลุ่ ม เช่ น (๑)

กลุ่ มไฟฟ้าและพลังงาน

(๒) กลุ่ ม การเงิ น การธนาคารและการประกั น ภั ย (๓) กลุ่ ม สื่ อ สารโทรคมนาคมและขนส่ ง
(๔) กลุ่มความสงบสุขของสังคม
[ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนาการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฏหมาย
ใหม่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐]

ดิจิทัลคอนเทนต์
การนําเทคโนโลยี มาประยุกต์ ใ ช้ในการสร้างสรรค์ ผลงานศิ ล ปะ เนื้อหาต่างๆ องค์ ประกอบ
ของดิจิทัลคอนเทนต์ที่ระบุในแต่ละการศึกษาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แต่ในการจัดทํา
แผนแม่บทฯนี้ ได้นํานิยามที่ได้มีการจัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๕) เป็นพื้นฐานในการประมาณเป้าหมายของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์
ซึ่งประกอบด้วย แอนิเมชั่น, เกม, สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (e-Learning), คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI), เนื้อหาต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Content)และการออกแบบเว็บ
(Web design)
นอกจากนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ เ คยกํ า หนดให้ ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์
ประกอบด้วย (i) Animation, Cartoon, Characters; (ii) Computer-generated Imagery;
(iii) Web-based application; (iv) Interactive application; (v) Game; (vi) Wireless
location-based services content; (vi) Visual effect; (viii) Multimedia video

๑๑๑

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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conferencing applications; (ix) e-Learning content via Broadband and multimedia;
(x) Computer-aided Instruction*
ในแผนแม่บทฯ นี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ครอบคลุมถึง ๑) Games

๒) Animation

๓) e-Learning content ๔) Advertising (Printing, TV Advertising, Magazine) ๕) Film
๖) Music ๗) Broadcasting
[*ที่มา: รายงานการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดย Professor Michael E. Porter และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๔๕ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ ป๕/๒๕๔๗]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะของความพอเพียงประกอบด้วยความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณความมีเหตุมีผล หมายถึง การตัดสินในเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากากรกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
[ที่มา http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html วันที่ค้นข้อมูล ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗ ]

ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การเสียเปรียบ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฏหมาย และได้รับผลกระทบจากครอบครัว เช่น คนจน เกษตรกร
รายย่อย เด็กถูกทารุณทางร่างกาย จิตใจ เพศ เด็กเร่ร่อน ขอทาน แรงงานเด็ก เด็กประพฤติตน
ไม่เหมาะสม เด็กกําพร้าเพราะเอดส์ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางสังคมหรือทางการเมือง ขาดสิทธิประโยชน์และโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทาง
สังคมของตนเองให้สูงขึ้น
[ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]

๑๑๒
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ระบบโลจิสติกส์ (Logistics & e-Logistics)
“ระบบโลจิสติกส์ หรือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการทํางานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการ
ข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การ
กระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สู ง สุ ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็ น สํ า คั ญ ” และระบบ
โลจิสติกส์ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการตัดการสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น
e-Logistics มักจะหมายความรวมๆ ว่าหมายถึงการนําเอา ICT เข้ามาช่วยในการะบวนการ
ดังกล่าว เช่น ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
[ที่มา: สรุปจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔]

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกินห้าสิบล้านบาท
๒. กิจการให้บริการ ที่มีจํานวนการจ้างไม่เกินห้าสิบคนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท
๓. กิจการค้าส่ง ที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกินยี่สิบห้าคนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท
๔. กิจการค้าปลีก ที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกินสิบห้าคนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน
สามสิบล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจํานวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกิจกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท
๒. กิจการให้บริการ ที่มีจํานวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท
๑๑๓
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๓. กิจการค้าส่ง ที่มีจํานวนการจ้างงานเกินกว่ายี่สิบห้าคนแต่ไม่เกินห้าสิบคนหรือมีมูลค่า
สินทรัพทย์ถาวรเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท
๔. กิจการค้าปลีก ที่มีจํานนวนการจ้างงานเกินกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินสามสิบคนหรือมี
มูลค่า สินทรัพย์ถาวรเกินกว่าสามสิบล้านบาทแต่ไม่เกินหกสิบล้านบาท
ในกรณีที่จํานวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์
ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาด
กลางแต่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร เข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจํานวนการจ้างงานหรือ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา
[ที่มา: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,
http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb%2Dbf2e%2D464e%2D97e5%2D440321040
570&ID=1781, วันที่ค้นข้อมูล ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗]

วิสาหกิจชุมชน
การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของชุ มชนเพื่ อการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small and micro community enterprise) วิสาหกิจ
ชุมชนขนาดย่อม ต้องมีสมาชิกมากกว่า ๑๕ คน วิสาหกิจชุมชนขนาดจิ๋ว ต้องมีสมาชิกตั้งแต่
๕ คน ถึง ๑๕ คน
[ที่มา: สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนm, http://www.sceb.doae.go.th/Ssceb2.htm, วันที่ค้น
ข้อมูล ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗]

ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ
ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ IOC

ซึ่งเป็นศูนย์ประมวลผลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิง

ยุทธศาสตร์และเชิงสถานการณ์ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ
ที่มีอยู่ และที่จะจัดตั้งขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด กรม กระทรวง และประเทศ และการเตรียมความ
พร้อมที่จะขยายการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค

๑๑๔
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สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
การศึ ก ษาที่ ทํ า ร่ ว มกั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ องค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด การศึ ก ษาที่ ดี
เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา
นักศึกษาได้ทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มักกําหนดงานเป็น
โครงงานพิเศษที่สามารถทําให้สําเร็จได้ภายใน4เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง
(Mentor หรือ Job supervisor) ทําหน้าที่กํากับและดูแลการทํางานของนักศึกษา สหกิจศึกษา
เป็นกลไกที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต
[ที่มา: สรุปจาก “แผนการดําเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕, คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ๒๕๕๑]

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP (ICT industry contribution)
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT คือผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการด้าน ICT
กับค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ขั้นกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ICT

นั้น

โดยปกติ การประเมินวัด มู ล ค่ าเพิ่ม ของแต่ล ะอุต สาหกรรมเปรีย บเทีย บกับ ระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวมหรือตัวเลข GDP นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์/ประเมินบทบาทและความสําคัญของ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการประเมิน
วัดด้านอื่นๆ เช่น สัดส่ วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมในระบบเศรษฐกิจ
เป็นต้น
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้มีการกําหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT อย่าง
ชัดเจน แต่ในการศึกษาก่อนหน้านี้ได้อ้างอิงแนวทางที่กลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกําหนด
นิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT

บนพื้นฐานของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปให้ใช้นิยามของ ICT ในความหมาย
แคบ นั่นคือ ICT ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม ๔ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
(ICT Manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ICT (ICT Trade) กลุ่มอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Computer Services)
โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information content อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Publishing) และ
๑๑๕

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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แพร่กระจายเสียง (Broadcasting) แต่เนื่องจากความก้วหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทย
ควรทบทวนและกําหนดนิยามอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT เข้าใจตรงกันในอนาคตอันใกล้
[ที่มา:สรุปจาก “รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๘]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) เทศบาล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (อบต.) และการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
[ที่มา: Wikipedia, http://th.wikipedia.org/wiki/การแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทย, วันที่ค้นข้อมูล ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗]

Backbone
โครงข่ ายการสื่ อสารที่เป็นเส้น ทางหลักสําหรับการรั บ ส่ งข้ อมู ล จํานวนมากด้วยความเร็ วสู ง
มีหน้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายต่างพื้นที่ หรือโครงข่ายขนาดเล็กเข้าด้วยกัน
[ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการจัดทําแผนแม่บทฯ]

Broadband network
โครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจํานวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใย
แก้วน้ําแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สาย เช่น 3G และ WiMAX
[ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการจัดทําแผนแม่บทฯ]

CIO / CEO
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) เป็นตําแหน่งที่มี
อํานาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง
การดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากร
๑๑๖
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ของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO

เป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief

Executive Officer: CEO) เกี่ยวกับการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ให้การบริหารองค์กรประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าหมายรวมของหน่วยงาน
ที่กําหนดไว้
Digital broadcasting
การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์
อนาลอกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี
และการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบใหม่ เช่น โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์เคลื่อนที่
[ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการจัดทําแผนแม่บทฯ]

Digital divide
ช่องว่างของสังคม หรือความเหลื่อมล้ําในสังคมที่เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เท่า
เทียมกัน
[ที่มา: จากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑]

Disaster/ Emergency early warning system
ระบบเตือนภัยสาธารณะเพื่อป้องกัน อุบัติภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของ
ประชาชน เช่น ระบบเตือนภัย สึนามิ แผ่นดินไหว น้ําท่วม โคลนถล่ม ฯลฯ
e-Government Readiness
การประเมินวัดความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสํารวจขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) ได้ริเริ่มการสํารวจทางด้านความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนับ
แต่ปี ๒๕๔๕ โดยวัตถุประสงค์ของการสํารวจ เพื่อ (i) ประเมินเปรียบเทียบความสามารถของ
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐโดยการนําICT มาใช้เพื่อให้
บริการผ่านสื่อออนไลน์แก่ประชาชน (ii) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ Benchmark ความก้าวหน้าใน
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พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

การให้บริการ e-Services ของภาครัฐอยู่เป็นระยะe-Government Readiness ประกอบด้วย
ดัชนีย่อย ๓ ด้าน คือ
(๑) Online Service index ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ e-Government model ที่แบ่งขั้นตอน
ของวิวัฒนาการของการให้บริการทางออนไลน์ของ e-Government เป็น ๔ ขั้นตอน
(๒) Telecommunication infrastructure index ประกอบด้วย การแพร่กระจายโครงสร้าง
พื้ น ฐานสารสนเทศภายในประเทศ ประกอบด้ ว ย คอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์ (ประจํ า ที่ แ ละ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ) การแพร่ ก ระจายของอิ น เทอร์ เ น็ ต และอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
(Broadband)
(๓) Human capital index ซึ่งเน้นที่ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ เช่น
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) และจํานวนประชากรที่เข้าศึกษาต่อทั้งใน
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ในการสํารวจระยะหลัง องค์การสหประชาชาติเริ่มปรับแนวคิดจาก e-Government
เป็น e-Governance

โดยได้ขยายมิติให้ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครอง/บริหารบ้านเมืองของประชาชน หรือe-Participation
[ที่มา: UN e-Government Survey 2012: from e-Government to Connected
Governance]
Government Information Network (GIN)
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศหลายหลายรูปแบบ
(Multi-media) ของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง จนถึงระดับกรม เพื่อรองรับ
ปริมาณข้อมูลข่าวสารของภาครัฐในระบงานของราชการและ/หรือการให้บริการประชาชน
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเป็นเครือข่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มั่นคง
และเชื่อถือได้
[ที่มา:สํานักงารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, http://www.ega.or.th/Content.aspx?m_id=62, วันที่ค้นข้อมูล ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗ ]
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ICT Professional
บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก (Job
description) เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร
หลายกลุ่ม เช่น บุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค ความมั่นคงปลอดภัย (Security)
เป็นต้น
Information literacy
ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการและในอดีตได้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ต่างๆ
กั น การรู้ ส ารสนเทศ ความรู้ ท างสารสนเทศ ทั ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสารสนเทศ แต่
สาระสํ า คั ญ คื อ การตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการเข้ า ถึ ง และสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สารสนเทศของปัจเจกชนแต่ละบุคคลในการดํารงชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ในขณะ
ที่เริ่มเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดเก็บ ผลิต และแพร่กระจายสารสนเทศและความรู้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น
UNESCO ได้นิยาม Information literacy ว่าหมายถึงความสามารถของปัจเจกชนในการ (๑)
ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง (๒) รู้ถึงวิธีการในการสืบค้นและแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการ รวมถึงต้องสามารถประเมินคุณค่าของสารสนเทศที่สามารถหามาได้ (๓)
รู้จักวิธีการจัดเก็บและเรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมื่อต้องการ (๔)

สามารถใช้สารสนเทศ

ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี จ ริ ย ธรรม (๕) ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารสนเทศเพื่ อ สร้ า งและ
แพร่กระจายความรู้
นอกเหนือจากนิยามดังกล่าว UNESCO อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําดัชนีที่สามารถใช้ประเมิน
Information literacy โดยรวบรวมกลุ่มตัวชี้วัด (Indicators) ที่ช่วยบ่งชี้การมี Information
literacy โดยใช้ฐานของกลุ่มตัวชี้วัดจากแนวคิดและเป้าหมายที่มีการตกลงกันระดับนาชาติที่
สําคัญ อย่าง Education for all, Millennium development goals, World summit on
the information society เป็นพื้นฐานของการจัดกลุ่มตัวชี้วัดเบื้องต้น โดยสามารถสรุปได้
โดยสังเขปดังนี้
๑. อุปทานของสารสนเทศที่มีผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีแพร่ภาพกระจายเสียง และ
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละโทรคมนาคม เช่ น สั ด ส่ ว นของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ช่ อ งโทรทั ศ น์ หรื อ
๑๑๙
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หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ ต่ อ จํ า นวนประชากร (ส่ ว นใหญ่ วั ด ที่ ต่ อ 1ล้ า นคน) หรื อ สั ด ส่ ว นของ
สารสนเทศที่อยู่ในรูปของข่าวสาร ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบ
กับสารสนเทศทั้งหมด
๒. การแพร่กระจายของสื่อในการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น สัดส่วนของครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงวิทยุ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สัดส่วนของโรงเรียนที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๓. การรับ/ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ เช่น จํานวนประชากร/ครัวเรือนที่อ่านหนังสือพิมพ์ ทั้งทาง
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบอื่นๆ อย่างอ่านหนังสือพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต
๔. ทักษะพื้นฐานที่สําคัญและจําเป็นต่อการใช้สารสนเทศ เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
(Literacy rate) ทักษะในการใช้ ICT ครูและการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนการสอน
๕. กลุ่มตัวชี้วัดสําหรับทักษะของ Information Iiteracyตามนิยามทั้ง ๕ ประการ ซึ่งยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา
[ที่มา: UNESCO, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper]

Information security
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกขโมย นําไปใช้
เปิดเผย หรือ ทําลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต
[ที่มา: สรุปจากwiki http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security]

Information security standard
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องหลักๆ เช่น การจัดการเรื่อง
ความปลอดภัย (Security administration) การควบคุมเรื่องรหัสประจําตัว สิทธิการใช้งาน
(User ID and Authorization) การควบคุมเรื่องความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่างๆ การควบคุมเรื่องระบบงาน การควบคุมเรื่องเครือข่าย ไวรัส เป็นต้น
Intelligent Transport System (ITS)
ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ คือระบบด้านจราจรและขนส่งซึ่งเกิดจากการนําเอาเทคโนโลยี
ทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม มาช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
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(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
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ต่ า งๆ ให้ ดี ขึ้ น เช่ น ลดระยะเวลาที่ สู ญ เสี ย ไปในการเดิ น ทาง ลดอุ บั ติ เ หตุ หรื อ เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น
[ที่มา: http://wiki.nectec.or.th/its/Cluster/ITSBook]

Interoperability standard
แนวทางที่จะทําให้ข้อมูลในระบบ หรือคอมโพเนนท์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานสามารถพูดคุยกัน
ได้โดยระบบไม่จําเป็นต้องมาจากที่เดียวกันหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต้องสามารถคุยกันได้
ติดต่อสื่อสารกันได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
Last mile
วงจรสื่อสารสําหรับการเข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้ายที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารหลายประเภท
เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายหลักกับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งถือเป็นส่วนที่ยากในการลงทุนที่สุดของโครงข่าย
หลักกับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งถือเป็นส่วนที่ยากในการลงทุนที่สุดของโครงข่ายเนื่องจากต้องกระจาย
ออกจากโครงข่ายหลักไปสู่ผู้ใช้จํานวนมาก กล่าวคือ เป็นช่วง “หนึ่งไมล์สุดท้าย” และ “หนึ่งไมล์
แรกของการสื่อสาร”
[ที่มา: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการจัดทําแผนแม่บทฯ ]

Massive Open Online Course (MOOC)
หลั ก สู ต รการเรี ย นแบบออนไลน์ ที่ ส ามารถเรี ย นได้ เ รี ย นได้ ไ ม่ จํ า กั ด จํ า นวนผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ด้
นอกจาก จะใช้สื่อการเรียนการสอนแบบปกติ เช่น VDO บทเรียน และแบบทดสอบแนไลน์แล้ว
MOOC

ยังมีระบบที่ช่วยในการโต้ตอบที่ช่วยในการสร้างชุมชนการเรียนรู้สําหรับนักเรียน

อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนอีกด้วย MOOC เป็นการพัฒนาล่าสุดของการเรียนการสอนแบบ
ทางไกล (distance education)
[ที่มา: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course, วันที่ค้นข้อมูล ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๗]
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Networked Readiness Index (NRI)
ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอกาสใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้ง
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งจัดทําขึ้นโดย World Economic Forum และมีการ
รายงานในGlobal

Information

Technology

Report

เป็นประจําทุกปี ดัชนี NRI

ประกอบด้วยดัชนีย่อย(Sub-index) ๓ กลุ่ม กล่าวคือ
(๑) สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนา ICT ประกอบด้วย(i) สภาพแวดล้อม
ทางด้านการทําธุรกิจ/ตลาดของ เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เพียงพอ กฎระเบียบ
ของภาครัฐ และผลของมาตรการทางภาษีต่างๆ เป็นต้น (ii) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการ
ปกครอง และกฎเกณฑ์ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลต่ า งๆ อาทิ การมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ICT
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และ(iii)
สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
(๒) ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
เครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชนทั่วไป (Individual), ภาคธุรกิจ
(Business) และภาครัฐ (Government) โดยตัวอย่างตัวชี้วัด(Indicators) ที่นํามาพิจารณาคือ
(i) การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชื่อมต่อ
คู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ การจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ

(ii)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ การ
ลงทุนด้านการฝึกอบรมของบคุลลากรในสถานประกอบการ และการให้ความสําคัญกับการสร้าง
และพัฒนารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (iii) การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ มาประเมินวัด เช่น
e-Government Readiness
(๓) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT

ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ

โดยอาจจัดกลุ่มชี้วัดที่สําคัญได้ดังนี้ คือ (i) การแพร่กระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คน/องค์กร
กลุ่มต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจําที่และ
เคลื่อนที่) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมีการใช้ICT ของภาครัฐ (ii) ความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากICT เช่น ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการ
ใช้ ICT ในภาครัฐ(iii) ระดับของการใช้ประโยชน์จากICT เช่น จํานวนบริการภาครัฐออนไลน์
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การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ และจํานวนข้อมูลที่ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต
(Internet traffic) เป็นต้น
NRI มีความโดดเด่นทั้งในด้านของความสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่นํามาพิจารณา และจํานวนของ
ประเทศที่นํามาศึกษา
[ที่ ม า:

World

Economic

Forum,

Global

IT

Report,

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm]

Public-Private Partnership (PPP)
แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐโดยให้เอกชนร่วมดําเนินการบริหารจัดการโครงการและ
จัดหาแหล่งเงินลงทุนเองทั้งหมด ปัจจุบันหลายๆ ประเทศได้ให้ความสําคัญกับการนําหลักการ
ดั ง ก ล่ า ว ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก็ ไ ด้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP : Public
Private Partnership Committee) เพื่อทําหน้าที่สําคัญในการ (๑) พิจารณาคัดกรองโครงการ
สําคัญภาครัฐที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะดําเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (๒) พิจารณาความพร้อมในการระดมทุนของโครงการลงทุน
สําคัญในภาครัฐโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง (๓) ขับเคลื่อนการ
จั ด ทํ า ความร่ ว มมื อ ในการลงทุ น ในโครงการสํ า คั ญ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน (PPP)
(๔) กํากับและติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญในภาครัฐ ทั้งนี้ รวมทั้ง
ยังมีการจัดตั้ง สํานักงานว่าด้วยความร่วมมือในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ภายใต้สํานักงบประมาณ
[ที่มา: http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/
viewcontent1.asp?pageid=471&parent=468&directory=1779&pagename=content2&contents=22496]

๑๒๓

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๗‐๒๕๖๑

Single window/ One-stop service
“บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจากช่องทางเดียว” คือ การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐกับประชาชนแบบเบ็ดเสร็จที่เดียว สําหรับให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐจากหลายหน่วยงานได้จากเว็บท่าเว็บเดียว โดยแนวทางการจัดทํา
เว็บไซต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการในการทําธุรกรรมกับภาครัฐของประชาชน (Citizen
centric) มากกว่าจัดทําเว็บไซต์ตามโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ
Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)
การปฏิบัติงานร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Interoperability) คือ ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างระบบ ICT

ที่แตกต่างกันได้อย่าง

อัตโนมัติ “แนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐด้วยการสร้างขีดความาสามารถในการปฏิบัติงานร่วม
ระหว่างระบบ” (TH eGIF) คือ ชุดของข้อเสนอแนะ, แนวทางการพัฒนาระบบ, มาตรฐานกลาง
การกําหนดด้านชื่อรายการข้อมูล, ข้อกําหนดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานทางเทคนิค
ที่กําหนดเป้นมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศที่มีความแตกต่างกัน
[ที่มา ร่าง แนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมระหว่างระบบ, กระทรวง ICT
และสถาบันนวัตกรรมไอที มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]

USO
การบริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ วถึง และบริ ก ารเพื่ อสั งคม (Universal

Service

Obligation: USO) ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อให้ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ได้มีโอกาสใช้บริการ
โทรคมนาคมอย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
การแพทย์ การส่งเสริมวัฒนธรรม การส่งเสริมอาชีพ และการบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ สําหรับ
กลุ่มคนด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ห่างไกลเมืองใหญ่
[ที่มา: เว็ปไซต์สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]
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Web accessibility
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยการออกแบบเว็บไซต์และซอฟต์แวร์จะยึดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการจําเป็น
ความชอบ และสถานการณ์ของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน คํานึงถึงอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารที่ต่างกัน
เช่น ความพิการทางด้านการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่
สามารถทําได้ เป็นต้น
[ที่มา: สรุปความจากhttp://astec.nectec.or.th/thwcag/]

World competitiveness ranking
ดัชนี บ่งชี้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ เป็นที่ ยอมรั บกั นทั่ วไป ซึ่ งจั ดทํ าโดย
International Institute for Management Development และมีการเผยแพร่เป็นประจําทุกปี
ดัชนีนี้เน้นวัดและเปรียบเทียบความสามารถของประเทศต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่ อํ า นวยต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนและส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ทางด้ า น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักอันประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ (Economic

performance)

ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government

proficiency) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business proficiency) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนาทางด้าน ICT เป็นปัจจัยย่อยของการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
[ที่มา: http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm]
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