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คํานํา 
 
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และธุรกิจของประเทศ ได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดทําแบบรายงานข้อมูล
โครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมยุีทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้างสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 5) พัฒนากําลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 
จากแบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนารายยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ประกอบด้วย (1) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2) กรมการค้าต่างประเทศ (3) กรมการค้าภายใน 
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (7) กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (8) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ (9) องค์การคลังสินค้า โดย
อ้างอิงจากแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 
ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนอง
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งให้สามารถรองรับการดําเนินพันธกิจของกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในการบริหารจัดการ การกํากับติดตาม การ
ตรวจสอบ ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของ

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีการแบ่งระยะการดําเนินงานออกเป็น 3 
ระยะ เพื่อความเหมาะสมต่อการดําเนินงานโครงการในภาพรวม คือ 

 
 ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2561) เน้นการดําเนินบางโครงการที่อาจมีความต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 

2559 หรือมีความจําเป็นเร่งด่วน หรือเป็นพื้นฐานสําหรับการดําเนินโครงการในระยะต่อไป 
 ระยะกลาง (พ.ศ. 2562-2563) เน้นการดําเนินโครงการที่มีความต่อเน่ืองจากแผนปฏิบัติการฯ

ระยะสั้น หรือเป็นพื้นฐานสําหรับการดําเนินโครงการในระยะยาว 
 ระยะยาว (พ.ศ. 2564) เน้นการดําเนินโครงการในระยะสุดท้ายที่มีผลต่อเน่ืองมาจากระยะสั้นถึง

ระยะกลาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 
ของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
 



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ชื่อหน่วยงาน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงพาณิชย์
ผู้ประสานงานหลัก

โทรศัพท์
อีเมล

ผู้ประสานงานรอง
โทรศัพท์
อีเมล
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1.  โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

• ทุกหมู่บ้านมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง ภายใน 2 ปี (พ.ศ.2560)
• ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัด และพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ํากว่า 100 Mbps  ภายใน 3 ปี  (พ.ศ.2561)
• ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์การบริการส่วนท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็ว ไม่ต่ํากว่า 30 Mbps ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2563)
• มีบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (mobile broadband) ที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวภายใน 2 ปี

2.  ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้มวลรวมประชาชาตติ่อหัว
3.  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

• มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IXP) ที่เป็นศูนย์กลางของ ASEAN  ตอนเหนือ ภายใน 2 ปี 
• มีผู้ให้บริการข้อมูล (content provider)  ระดับโลกมาลงทุนตั้ง ศูนย์ข้อมูล ภายใน 3 ปี

4.  โครงข่าย แพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ
• มีโครงข่ายดิจิทัลทีวีครอบคลุม ทั่วประเทศ ภายใน 1 ปี
• มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการภายใน 3 ปี

ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

1.1 มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ 
ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยภาครัฐให้การ
สนับสนุนความต้องการการใช้งาน (demand) ขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล และศูนย์สารสนเทศชุมชน รวมถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

1.2 ให้ผู้ประกอบการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
โครงข่ายที่ใช้ในกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียง และ
สิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การใช้งานทรัพยากรสื่อสาร ลดปัญหาความซ้ําซ้อนใน
การลงทุน พร้อมทั้งวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่าย
ให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อ
แบบเปิด (open network/open access) ให้เป็น
โครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาด
ของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง (last
 mile access) ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์  เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สําคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง ที่มีความทันสมัย 
มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเท
ศ รวมทั้ง เพื่อรองรับการเป็นศนูย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน

แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

1.3 ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
 และสร้างกลไกในการทํางานร่วมกัน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการขอใช้สิทธิผ่านทางในการวางโครงข่าย
โทรคมนาคม (right of way) และกําหนดให้มีหน่วยงาน
กลางหรือคณะทํางานเฉพาะกิจ (common utility 
commission) เพื่อทําหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
เกิดความร่วมมือในการทํางานอย่างสัมฤทธิ์ผล

2.1 จัดพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สิ่งอํานวย
ความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดงึดูดการลงทุนศูนย์
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ

2.2 ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากร
โครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ในภาคพื้นดิน และเคเบิลใต้น้ํา 
สําหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีขนาด
เพียงพอ และมีเส้นทางเป้าหมายหลายเส้นทาง เพื่อให้
สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้
อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง รองรับการใช้งาน
ภายในประเทศและของประเทศเพื่อนบ้านทั้งภูมิภาค
อาเซียน อย่างเสรีและเป็นธรรม

3.1 มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัวในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์กับ
ทุกสรรพสิ่ง และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคต

3.2 ให้มีนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ
 ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วงโคจรดาวเทียมและบริการ
ข้อมูลผ่านดาวเทียม เพื่อให้มีการแข่งขันในการเข้าถึงวง
โคจรดาวเทียมค้างฟ้าและพัฒนากิจการบริการข้อมูล
ผ่านดาวเทียมที่ถูกกฎหมาย

3.3 กําหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้
คลื่นความถี่ให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจเชิงพาณิชย์ 
การบริการสาธารณะ ด้านความมั่นคง และการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤติ

2.  ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งการเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลสําหรับภูมิภาค และเป็นที่ตั้งสําหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ (refarm and release) และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งปรับแก้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสาร โทร
คมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 3



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

3.4 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายในเรื่อง
การกํากับดูแล เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เป็นกลาง (net 
neutrality) รองรับการหลอมรวม (convergence) ของ
เทคโนโลยีสื่อ และบริการ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการแพร่
ภาพกระจายเสียง

4.1 กําหนดนโยบายให้แยกหน่วยธุรกิจของรัฐวิสาหกิจที่
มีอนาคตเป็นองค์กรที่แข่งขันได้เชิงพาณิชย์
4.2 ปรับปรุงและสร้างกลไกการบริหารจัดการ รวมถึง
แปรรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้มีความ
คล่องตวัโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่า
จากทรัพย์สินของรัฐที่มีอยู่

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 4



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1.  ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

• สัดส่วนมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศของธุรกิจ SMEs เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
• ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นจาก การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.  สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย  ทั้งในภาคเกตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
• เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

3.  ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
• อันดับของประเทศไทยในดัชนีชี้วัดการใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global Competitiveness Index   อยู่ในอันดับที่ 30

4.  สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
5.  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นําอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค

• มูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยติด 1 ใน 3 อันดับต้นของภูมิภาค (Top 3 Digital Industry Leader) 
• เพิ่มมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

1.1 ผลักดันให้ธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานราก ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบ
ธุรกิจและทําการค้าผ่านสื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้ระบบ
สนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการเงิน เป็นต้น

1.2 เร่งผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง
ระบบการค้าดิจิทัลของไทยกับตา่งประเทศตลอดห่วงโซ่
คุณค่าแบบครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก (global value chain) โดย
เร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน
เร่งผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลาง เชื่อมโยง และใช้
งานมาตรฐานสินค้าสากล

1.3 มีมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิรูปกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้ทันสมัย ทั้ง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ อาทิ 
การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (autonomous
 software) ระบบโรงงานอัจฉริยะ (smart factory) 
ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) ระบบ
การวิเคราะห์และประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริม

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเป็นต้
องเร่งสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีด    ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 5



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

2.1 ขยายผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ โดยเน้น
เรื่องการพัฒนาประชาชนทั่วประเทศให้สามารถขาย
สินค้าออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การบริการของชุมชน (เช่น ธุรกิจ
ท่องเที่ยว ธุรกิจแพทย์ทางเลือก ฯลฯ) และการนํา
ความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ

2.2 เร่งบูรณาการการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ชุมชน
เกษตรกร ที่ครอบคลุมการจัดทําทะเบียนเกษตรกรราย
แปลง การทําระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการ
เกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและฟาร์ม การ
บริหารจัดการระบบน้ําและการใช้น้ํา การวางแผนการ
ผลิต การทําระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน การทําการตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับ
ของผลิตภัณฑ์เกษตร (food traceability) เป็นต้น

2.3 จัดให้มีระบบโลจิสติกส์สู่ชุมชนที่ครบวงจร เพื่อ
บริหารการจัดการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของชุมชน 
รวมถึงการส่งเสริมกลไกการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่
เหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกของการทําธุรกิจชุมชน

3.1 สนับสนุนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพ อาทิ จัดให้ มีทุนหรือ
สนับสนุนการร่วมทุน จัดให้มีศูนย์อํานวยความสะดวก
ทางธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) จัดให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางธุรกิจและการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดให้มี
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจนวัตกรรมภายในประเทศทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดําเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) เพื่อให้เป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 6



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

3.2 จัดให้มีทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมบริการขนาดใหญ่
ที่เป็นบริการพื้นฐาน (service platform) ของการ
คิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ (disruptive business) ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการที่เป็น
พื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart
 devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิง
พาณิชย์

3.3 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ

4.1 สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

4.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยทั้งจากในและ
ต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 (public private partnership) ตลอดจนจัดให้มี
มาตรการส่งเสริม เช่น การอํานวยความสะดวกด้านการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต

4.3 สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมโอกาส
ทางการตลาดด้วยการเปิดตลาดภาครัฐให้ซื้อผลิตภัณฑ์
และบริการของไทยอย่างเป็นระบบ

4.4 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์
ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบ
เปิด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงธุรกิจ 
(business insight) ให้มีการต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากข้อมลูเปิด เช่น มูลค่าการตลาด การส่งออก เพื่อ
นําไปใช้ในการทําธุรกิจ เป็นต้น

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้าน
เศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent 
System)
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์ พยากรณ์ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจการค้า

4      -        
              
              
      -       

    8.5     
             
             

 10     

  13.5     
             
             
      1     

    15      
             
             
     1      

     9      
             
             
      1     

- มีข้อมูลสารสนเทศ/
จํานวนรายงานที่สามารถ
ใช้งานร่วมกัน  
- จํานวนรายงานที่ผ่าน 
การวิเคราะห์จากระบบ

4. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 7



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

4.5 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการใน
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในอนาคต

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 8



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1.  ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

• ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ Free-Wi-Fi ครอบคลุมทุกตําบล ทั่วประเทศ 
• สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อายุเกิน 50 ปี เพิ่มเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2563
• ประชาชนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านพื้นที่และข้อจํากัดด้านร่างกาย) สามารถใช้บริการภาครัฐได้โดยไม่มีข้อจํากัดด้านพื้นที่  ด้านเวลา และภาษา

2.  ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)
3.  ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล

• ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงบริการ การเรียนรู้ระบบเปิดสําหรับมหาชน (MOOCs)  ได้ตามความต้องการ
• ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ และวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
• ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการแบบ  one stop service ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน  ตลอดทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 25664 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

1.1 สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ และกําหนดให้
สื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการ
ดิจิทัลของรัฐต้องพัฒนาตามหลักการออกแบบที่เป็น
สากล

1.2 ขยายผลศูนย์สารสนเทศชุมชนไปสู่ทุกตําบลให้เป็น
ศูนย์บริการของชุมชนที่บูรณาการการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น สามารถ
ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นจุดรับบริการ
ภาครัฐ ให้ความรู้ด้านการทําธุรกิจและประกอบอาชีพ
ผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน และพื้นที่ของชุมชนใน
การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการ
ด้านการศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ การค้าขาย 
การบริการท่องเที่ยว สิทธิ และสวัสดิการสังคม

2.1 เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่ม ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ผ่านการอบรมโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร และจัดให้มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานสําหรับคนกลุ่มต่างๆ

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี

การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศทั้งระ
ดับประเทศ และระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก  โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 25664 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

2.2 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล โดยบรรจุเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานในหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ ดําเนินการวัดระดับการรู้เท่าทันสื่อตาม
เกณฑ์ที่กําหนดให้ชัดเจน รณรงค์ให้เกิดความรู้ด้านการ
รู้เท่าทันสื่อในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสาร 
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2.3 สร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ สําหรับ
เฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคมแบบทัน
สถานการณ์ (real time) เช่น ความเชื่อที่ผิดในเรื่อง
อาหารและยา สื่อลามกอนาจารเด็ก ข้อมูลเท็จ 
และกระแสข่าวที่ทําให้สังคมตื่นตระหนก ฯลฯ เพื่อส่ง
ต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม

3.1 กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เช่น 
เอกสารสําคัญของราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้เชิงอาชีพ
 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สาระบันเทิงต่างๆ เป็นต้น เร่งผลิตหรือแปลงข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมถึงมี
กลไกที่อนุญาตให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถนําข้อมูล
ไปต่อยอดใช้ประโยชน์

3.2 สร้างและส่งเสริมให้เกิดแหล่งความรู้ดิจิทัลทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ที่น่าเชื่อถือของสังคมไทย โดยมีมาตรการ เช่น สร้าง
เครือข่ายผู้พัฒนาแหล่งความรู้ ให้ทุนสนับสนุนการ
ดําเนินการ จัดหาแพลตฟอร์ม รับรองความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและองค์ความรู้ บูรณาการแหล่งความรู้
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่าย เป็นต้น

3.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลิตสื่อ
ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การผลิตสื่อ
ผ่านกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยหน่วยงานเอกชน
 หรือการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนและ
ชุมชน ทั้งนี้ สื่อที่ผลิตขึ้นใหม่จะต้องรองรับความ
หลากหลายในสังคม ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม สภาพ
ร่างกาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ฐานะทางเศรษฐกิจ การ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 25664 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

3.4 พัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับรวบรวมข้อมูล องค์
ความรู้ ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัย
เกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น จาก
ชุมชนสู่ชุมชน นําไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งการ
แบ่งปัน

4.1 บูรณาการการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่โรงเรียนใน
พื้นที่ห่างไกล ชายขอบ เช่น โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
และเดินทางลําบาก โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน หรือ
พื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง โดยการบูรณาการจะรวมถึง
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง และเทคโนโลยี
การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการศึกษาและ
เรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนและชุมชน

4.2 พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิด
สําหรับมหาชน (Massive open online course: 
MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนประถมและมัธยม หลักสูตรด้าน
อาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้ หลักสูตร
สําหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ และ
การสร้างกลไกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาขน และภาคประชนชนให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
ด้านนี้ในระดับชาติ

4.3 ผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการศึกษา
เรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด
 รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิต
สื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการระบบทะเบียน
ประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันทั่ว
ประเทศ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

5. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

4. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 25664 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

5.1 บูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วประเทศที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้
 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา และ
เป็นข้อมูลสําคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน

5.2 บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงระบบการให้บริการ
แพทย์ทางไกล (telemedicine) การสร้างพื้นที่ปรึกษา
ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวังและสื่อสาร
เตือนภัยด้านสุขภาพและอนามัย รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ 
เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี หรือลดปัญหา
สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้
พิการ

5.3 เร่งจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงานการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมสูงวัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการพัฒนาสังคม
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน  ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา

• ลดการใช้สําเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (smart service) ไม่น้อยกว่า 79 บริการ  ภายใน 1 ปี 
• มีระบบอํานวยความสะดวกผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ (doing business platform) โดยมีการจัดทําระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น

2.  ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน
• อันดับการประเมินดัชนี Corruption Perception Index ของไทยดีขึ้น 10 อันดับ
• ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มีอันดับเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

3.  มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ  การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่ บูรณาการไม่ซ้ําซ้อน สามารถรองรับ การเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• มีกฎหมาย e-Gov ที่มีหลักการครอบคลุมถึง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิดัล กําหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของรัฐ การปกปอ้งการข้อมูล ดูแลความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลหน่วยงานรัฐ ติดตามการปฎิบัติตามแผนและมาตรฐาน
• มีบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure /Data Center) ผ่านบริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

1.1 พัฒนาบริการอัจฉริยะ (smart service) โดยแปร
สภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัลที่
ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่บริการดิจิทัลใน
ลักษณะอัตโนมัติ (automated public services)  
ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและสอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่อง
ต่อรัฐ เช่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ผู้ปกครองไม่ต้องแจ้งเกิด 
แต่ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยัง
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และส่งหลักฐานให้ผู้ปกครอง
ของเด็กเกิดใหม่เอง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนบริการของรัฐ
เป็นบริการในรูปแบบดิจิทัล สามารถสร้างนวัตกรรม
บริการบนบริการรูปแบบเดิม หรือสร้างบริการใหม่ได้ 
โดยไม่ต้องยึดติดกับขั้นตอนการให้บริการรูปแบบเดิม 
และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาภาคเอกชน หรือนักพัฒนา
อิสระเข้าร่วมการพัฒนาบริการดังกล่าวได้

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (smart service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven)

โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์   โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
 โดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ พื้นที่  และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน 
    เรียกว่า บริการระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง  และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

1.2 พัฒนาบริการที่อํานวยความสะดวกต่อประชาชน  
ภาคธุรกิจ  และนักท่องเที่ยว ตามวงจรชีวิตของแต่ละ
กลุ่ม  สําหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต  เช่น บริการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  ส่งเสริมและดูแลพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และบริการเกี่ยวกับอาชีพ 
(ในระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร)  โดยรัฐจัดให้มีบริการที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ 
หรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อเป็น
รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 รองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก

1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการ
พิจารณาอนุญาต ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนกรณี
การยกเลิกการอนุญาต หรือกรณีการจัดให้มีมาตรการ
อื่นแทนการอนุญาต (ตามแนวทางของ พ.ร.บ. การ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจโดย
เจ้าหน้าที่รัฐ

1.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ในการใช้บริการ

1.5 เตรียมความพร้อมสําหรับการให้ประชาชนและ
เอกชนปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้บริการระหว่างกัน (peer 
to peer) โดยมีภาครัฐเป็นผู้อํานวยความสะดวก หรือ
ดูแลให้เกิดความเป็นธรรม

2.1 ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน ด้วยการลงทุนตามกรอบ
ของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและ
ทรัพยากรร่วมกัน

1. จัดทํามาตรฐานข้อมูลตามกรอบแนว
ทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติและพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ

3 1 1 จํานวนข้อมูล
ด้านการ
พาณิชย์ที่ได้
จัดทําตาม
มาตรฐาน TH
e-GIF 2.0

จํานวนข้อมูลด้านการ
พาณิชย์ที่ได้จัดทําตาม
มาตรฐาน TH e-GIF 2.0

2. ปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

2. จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1 1.4 2 2 2 2 8 1.   ระบบ 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรม
ฯทํางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.
 มีกรอบด้าน 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานตามที่
กระทรวง 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือสรอ.
หรือหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไว้

1.   ระบบ 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรม
ฯทํางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.
 มีกรอบด้าน 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานตามที่
กระทรวง 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือสรอ.
หรือหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไว้

1.   ระบบ 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรม
ฯทํางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.
 มีกรอบด้าน 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานตามที่
กระทรวง 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือสรอ.
หรือหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไว้

1.   ระบบ 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรม
ฯทํางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.
 มีกรอบด้าน 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานตามที่
กระทรวง 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือสรอ.
หรือหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไว้

1.   ระบบ 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรม
ฯทํางานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.
 มีกรอบด้าน 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานตามที่
กระทรวง 
เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือสรอ.
หรือหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไว้

1.   ระบบ เทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมฯทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีกรอบด้าน 
เทคโนโลยีดจิิทัลที่เป็น
มาตรฐานตามที่
กระทรวง เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือสรอ.หรือ
หน่วยงานของรัฐกําหนด
ไว้

2.2 เชื่อมโยงการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณา
การการทํางานและข้อมูล ทั้งภายในและข้ามหน่วยงาน 
จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) 
สําหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการ
บริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ (citizen driven) ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการได้
โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา

2.3 พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร 
(back office platform) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล (digital by default) อย่างเป็นระบบ 
รวมถึงนําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพื่อ
ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน
ของรัฐทั้งในส่วนการให้บริการประชาชนและการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ระบบ back office ของส่วนราชการต้อง
รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

1 25 3 3 3 34 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจหลักได้
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกัน
กับ
กระบวนการ
ทํางานของ
หน่วยงาน

มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจหลักได้
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกัน
กับ
กระบวนการ
ทํางานของ
หน่วยงาน

มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจหลักได้
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกัน
กับ
กระบวนการ
ทํางานของ
หน่วยงาน

มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจหลักได้
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกัน
กับ
กระบวนการ
ทํางานของ
หน่วยงาน

มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักได้
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกันกับ
กระบวนการทํางานของ
หน่วยงาน
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

2.4 เตรียมความพร้อมสําหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูล
จํานวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้านการจัดเก็บและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีมาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูล 
ตลอดจนจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์
และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

พัฒนาระบบสํารองข้อมูล 3 3 0.5 0.5 0.5 4.5 จํานวน
ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
ฐานข้อมูล และ
ข้อมูลที่ถูก
สํารองตาม
ระยะเวลา และ
สามารถเรียกคืน
ได้อย่างถูกต้อง

จํานวน
ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
ฐานข้อมูล และ
ข้อมูลที่ถูก
สํารองตาม
ระยะเวลา และ
สามารถเรียกคืน
ได้อย่างถูกต้อง

จํานวน
ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
ฐานข้อมูล และ
ข้อมูลที่ถูก
สํารองตาม
ระยะเวลา และ
สามารถเรียกคืน
ได้อย่างถูกต้อง

จํานวน
ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
ฐานข้อมูล และ
ข้อมูลที่ถูก
สํารองตาม
ระยะเวลา และ
สามารถเรียกคืน
ได้อย่างถูกต้อง

จํานวนซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ฐานข้อมูล 
และข้อมูลที่ถูกสํารอง
ตามระยะเวลา และ
สามารถเรียกคืนได้อย่าง
ถูกต้อง

2.5 ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอด
รับกับการทํางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากร
ภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางาน
 จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ (user) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน
ตนเองไปทํางานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (high value job) หรือ
เป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1.5 1 1 1 1 4 บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 70

บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 75

บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 80

บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 85

บุคคลทั้งหมดได้รับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อยร้อยละ 
85

3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย
 จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล ตามมาตรฐาน
 open data เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปดิภาครัฐ

การพัฒนาระบบข้อมูลเปิด (Open Data) 
เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเศรษฐกิจการค้า

3 5 10 1 1 17 ระดับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ตามข้อกําหนด
ของ สรอ.อย่าง
น้อยระดับ 3 
ดาว

ระดับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ตามข้อกําหนด
ของ สรอ.อย่าง
น้อยระดับ 3 
ดาว

ระดับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ตามข้อกําหนด
ของ สรอ.อย่าง
น้อยระดับ 3 
ดาว

ระดับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ตามข้อกําหนด
ของ สรอ.อย่าง
น้อยระดับ 3 
ดาว

ระดับการเผยแพร่ข้อมูล
ตามข้อกําหนดของ 
สรอ.อย่างน้อยระดับ 3 
ดาว

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลสําหรับจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า

3 3 3 3 3 3 15 มีฐานข้อมูลและ
เครื่องมือ
สําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า

มีฐานข้อมูลและ
เครื่องมือ
สําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า

มีฐานข้อมูลและ
เครื่องมือ
สําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า

มีฐานข้อมูลและ
เครื่องมือ
สําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า

มีฐานข้อมูลและ
เครื่องมือสําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

2. ระบบสืบค้นข้อมูลการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

3 3 3 3 3 12 มีข้อมูลครบทุก 
function งาน

มีข้อมูลครบทุก 
function งาน

มีข้อมูลครบทุก 
function งาน

มีข้อมูลครบทุก 
function งาน

มีข้อมูลครบทุก 
function งาน

3.2 พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่ง
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ยึดติด
ความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายสําหรับการ
วางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติ
การศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดี
ถ้วนหน้า (universal healthcare) รวมไปถึงทะเบียน
ข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานของรัฐ (open government) เพื่อนําไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

3.3 เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและ
ให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดนโยบายและเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจที่เกิดจากการ
หลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐ นําไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหา
การทุจริต (corruption)

4.1 ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง (single form) 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือทําธุรกรรม 
และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการบูรณาการข้อมูลไม่
จําเป็นต้องยึดติดกับกระบวนการทํางานรูปแบบเดิม 
หรือไม่จําเป็นต้องบูรณาการข้อมูลภายใต้รูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิด
การบูรณาการข้อมูลได้

4.2 ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน 
(common platform) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดบริการ การเชื่อมโยงระบบงานและการใช้งานใน
วงกว้าง นําไปสู่ความร่วมมือและการแบ่งปันในรูปแบบ
ใหม่  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน ซึ่งเป็นบริการร่วมพื้นฐานเพื่ออํานวย
ความสะดวกสําหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกรรมและการ
ให้บริการ ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น การบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่อย่างชาญฉลาด
 การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังภัย  บริการตั๋ว
ร่วม บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ บริการยืนยันตัวตน
 บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ 
และบริการแปลภาษาให้สะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานและใหบ้ริการ

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา ที่ขาดแคลน หรือมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา
2. เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่  จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 20,000 งาน ภายในปี พ.ศ. 2563
3. บุคลากรผู้ทํางาน ทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 

ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

1.1 พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดสําหรับมหาชน 
(MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลาย ทั้งบุคลากร
วัยทํางาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์
1.2 พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ 
(interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
 ทักษะด้านการคิดคํานวณอย่างเป็นระบบ 
(computational thinking) ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (design process thinking ) 
ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital 
entrepreneurship) นําไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บน
พื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงาน
ที่มีคุณค่าสูง

1.3 จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (on-the-job training)
 ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจเอกชนใน
หลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทํางาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ นําไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้าและ
บริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์

การพัฒนากําลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทํางานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความส
ามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

1.4 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับ
ใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความรอบรู้
 และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากร
วิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม

1.5 พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนําไปสู่การ
เป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2.5 1 1 1 1 4 บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 70

บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 75

บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 80

บุคคลทั้งหมด
ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อย
ร้อยละ 85

บุคคลทั้งหมดได้รับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างน้อยร้อยละ 
85

2.1 อํานวยความสะดวกในการเข้ามาทํางานของ
บุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ 
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรน
กฎระเบียบเรื่องการอนุญาตทํางานให้กับบุคลากร
ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทํางานในประเทศไทย และใช้
ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้าย
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม
ประเทศพันธมิตรทั่วโลก
2.2 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists) ในสาขาที่
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มี
ความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล โดยสนับสนุน
สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรใน
สาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการ
ปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

2.3 สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ ระหว่างองค์กร
และบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดย
ให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ 
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ รวมถึง
การทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมกัน
2.4 จัดทําแผนพัฒนากําลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับ
การปรับโครงสร้างการพัฒนากําลังคนทางด้านดิจิทัล
ของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้าง
งาน อัตรากําลัง และค่านิยมของการทํางานทางด้าน
ดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา 
ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะด้าน
การคิดคํานวณอย่างเป็นระบบ (computational 
thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต

จ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทํา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลระดับองคก์ร

5 5 มีบุคคลากร
ทางด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่
เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ

มีบุคคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

3.1 พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความ
เข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถ
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
3.2 สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ
สารสนเทศยุคใหม่ เพื่อนําไปสู่การบูรณาการการทํางาน
ระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์
บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับประโยชน์ได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 20



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. ประชาชนและภาคธุรกิจ มีความเชื่อมั่น ในการทําธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 

• มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ทําธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า e-Commerce เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
2. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

• ผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได้ภายใน 3 ปี 
3. บุคลากรผู้ทํางาน ทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 

• ภาคธุรกิจดําเนินธุรกิจภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนทําธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัลลดลง 
• กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาที่สั้นลงตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้นําในดัชนี Ease of Doing Business ภายใน 2 ปี
• มีมาตรฐานด้านข้อมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทยดีขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ ภายใน 3 ปี

ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

1.1 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
ดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ทําให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าที่เป็น
สากล การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางสินค้า (trusted 
source data pool) ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-payment) การสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-health) การค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-trade) ที่
เชื่อมโยงกันได้ การดําเนินการมาตรฐานข้อความที่
เกี่ยวกับการค้า เช่น e-invoice ของภาคธุรกิจที่สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ การกําหนดกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์และนํา Internet of Things
 (IoT) มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 
(industrial internet)  เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการทํา
ธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มี
มาตรฐานใช้งานร่วมกันที่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
1.2 ปรับแก้กฎหมาย ให้ภาครัฐและเอกชน ยอมรับการ
ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม
กระดาษในการทําธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้
เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้

1.3 ลดขั้นตอน ลดจํานวนใบอนุญาต ลดจํานวนเอกสาร
 และลดระยะเวลาในการดําเนินงานทางธุรกรรมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
1.4 สร้างกลไกและแรงจูงใจในการกํากับดูแลตนเองใน
กลุ่มผู้ประกอบการ และการมีกระบวนการติดตามและ
ประเมินระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง

การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกา   ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัยการสร้างความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเ
ทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

1. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการกําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐ
กิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการดําเนินการต่างๆ

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 21



แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

1.5 กําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน (interoperability 
standard) ในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น การกําหนดรายการข้อมูล
และโครงสร้างข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน กฎกติกาการ
ตั้งชื่อรายการข้อมูล กฎกติกาการออกแบบโครงสร้าง
เอกสารมาตรฐานกลางเชื่อมโยงข้อมูลการค้า การชําระ
เงิน ภาษี เป็นต้น

การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Interoperability) 
ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ 
(ผ่านระบบ Web Services)

2 5 5 จํานวนระบบ
สารสนเทศที่
สามารถ
เชื่อมโยงกัน

จํานวนระบบ
สารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงกัน

2.1 มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่ง
สามารถสนับสนุนการใช้งานและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล 
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจในการทํานวัตกรรม เป็นต้น

2.2 เร่งปรับปรุงกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ที่รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติสากล และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สร้างสรรค์โดยคนไทย รวมถึงการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกกฎหมาย

2.3 ให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง พัฒนา ตรวจสอบ และ
ทบทวนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาลในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
(e-participation)
2.4 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ และนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแปลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินความเหมาะสมเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์

3.1 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ
และประชาชนในการสื่อสาร และการทําธุรกรรม
ออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบการชําระเงินที่ตรงตาม
ความต้องการมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นต้น

1. จัดหาและติดตั้งลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 1 0.8 4.2 4.2 4.2 13.4 เจ้าหน้าที่ สนค.
 มีลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ที่
ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 90

เจ้าหน้าที่ สนค.
 มีลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ที่
ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 95

เจ้าหน้าที่ สนค.
 มีลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ที่
ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 98

เจ้าหน้าที่ สนค.
 มีลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ที่
ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 99

เจ้าหน้าที่ สนค. มี
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่
ถูกต้องตามกฎหมายไม่
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด

2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม

3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน์
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

2. พัฒนา/ปรับปรุง อุปกรณ์และระบบ
เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้ระบบ Private 
Cloud ของ สป.

1 8 0.5 0.5 0.5 9.5 การเข้าถึงระบบ
 Private 
Cloud และ 
Internet ของ
ผู้ใช้  และความ
มั่นคงปลอดภัย
ของระบบ
เครือข่าย

การเข้าถึงระบบ
 Private 
Cloud และ 
Internet ของ
ผู้ใช้  และความ
มั่นคงปลอดภัย
ของระบบ
เครือข่าย

การเข้าถึงระบบ
 Private 
Cloud และ 
Internet ของ
ผู้ใช้  และความ
มั่นคงปลอดภัย
ของระบบ
เครือข่าย

การเข้าถึงระบบ
 Private 
Cloud และ 
Internet ของ
ผู้ใช้  และความ
มั่นคงปลอดภัย
ของระบบ
เครือข่าย

การเข้าถึงระบบ Private
 Cloud และ Internet 
ของผู้ใช้  และความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเครือข่าย

1. จัดทําและทบทวนนโยบาย/แนวปฏิบัติฯ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแผนภัยพิบัติ
ฉุกเฉินของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า

1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการจัดทํา 
ปรับปรุง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องทาง
การค้า

ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการจัดทํา 
ปรับปรุง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องทาง
การค้า

ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการจัดทํา 
ปรับปรุง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องทาง
การค้า

ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการจัดทํา 
ปรับปรุง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องทาง
การค้า

ร้อยละความสําเร็จของ
การจัดทํา ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทาง
การค้า

2. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการ
บริหารจัดการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และแผนภัยพิบัติฉุกเฉินของสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

1 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4 แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
แผนรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย และ
แผนฉุกเฉินด้าน
 เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การปรับปรุง

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
แผนรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย และ
แผนฉุกเฉินด้าน
 เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การปรับปรุง

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
แผนรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย และ
แผนฉุกเฉินด้าน
 เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การปรับปรุง

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
แผนรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย และ
แผนฉุกเฉินด้าน
 เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับ
การปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และแผน
ฉุกเฉินด้าน เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้รับการปรับปรุง

3.3 การกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด (critical 
infrastructure) เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า 
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน การสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อม
กําหนดหน่วยงานรับแจ้งเหตุ และสร้างกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม
การกระทําความผิดที่มีผลต่อระบบความมั่นคง
ปลอดภัยดิจิทัลทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็น
สิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

การรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและ
สร้างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม

3.2 กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผู้ให้บริการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
 เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน mobile commerce 
หรือ smart phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน social 
media เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
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แบบรายงานข้อมูลโครงการประกอบการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาว ระยะยาว

2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลผลิต
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะกลาง
แผนงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

3.4 สร้างระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้
ธุรกรรมออนไลน์ เช่น ส่งเสริมและผลักดันให้
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและความ
เข้มแข็ง สามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการในการระงับ
ข้อพิพาทออนไลน์และการเน้นให้ภาคธุรกิจสามารถ
ดูแลและกํากับกันเองได้อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
โดยภาครัฐ (self-regulation) ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์
 ภาครัฐอาจร่วมกํากับดูแล (co-regulation) ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ระบบการควบคุมกํากับดูแลมี
ประสิทธิภาพ
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