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จากการประเม(นการพ)ฒนาเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารของประเทศไทยตามกรอบของ
นโยบายและแผนแม�บทท��ได.ม�มาก�อนหน.าน�0 รวมถ3งการศ3กษาสถานภาพการพ)ฒนาเทคโนโลย�สารสนเทศและ
การส��อสารในม(ต(ต�างๆ ณ ป9จจ:บ)น และการศ3กษาบร(บทและแนวโน.มท��คาดว�าจะเก(ดในช�วงระยะเวลา 10 ป=
จนถ3งป= 2563 น>ามาส?�การก>าหนดว(ส)ยท)ศน@ เปAาหมาย และย:ทธศาสตร@การพ)ฒนา โดยม�รายละเอ�ยดด)งต�อไปน�0

ว	ส�ยท�ศน�

กล�าวโดยสร:ปได.ว�า ประเทศไทยในป= 2020 จะม�การพ)ฒนาอย�างฉลาด การด>าเน(นก(จกรรมทาง
เศรษฐก(จและส)งคมจะอย?�บนพ�0นฐานของความร?.และป9ญญา น>าไปส?�การเต(บโตอย�างสมด:ล ย)�งย�น และคนไทยม�
ความส:ข (Smart Thailand 2020)

เป�าหมายหล�ก (Goals)
1. โครงสร.างพ�0นฐาน ICT ความเรSวส?ง (Broadband) ท��กระจายอย�างท)�วถ3ง ประชาชนสามารถเข.า

ถ3งได.อย�างเท�าเท�ยมก)น เสม�อนการเข.าถ3งบร(การสาธารณ?ปโภคข)0นพ�0นฐานท)�วไป 
2. ประชาชนม�ความรอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและใช.ประโยชน@จากสารสนเทศได.อย�างร?.เท�าท)น 

เพ��อก�อเก(ดประโยชน@ต�อการเร�ยนร?. การท>างาน และการด>ารงช�ว(ตประจ>าว)น
3. เพ(�มบทบาทและความส>าค)ญของอ:ตสาหกรรม ICT  (โดยเฉพาะในกล:�มอ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@) 

ต�อระบบเศรษฐก(จของประเทศ
4. ยกระด)บความพร.อมด.าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเม(นว)ดระด)บระหว�างประเทศ 
5. เพ(�มโอกาสในการสร.างรายได.และม�ค:ณภาพช�ว(ตท��ด�ข30น 
6. ท:กภาคส�วนในส)งคมม�ความตระหน)กถ3งความส>าค)ญและบทบาทของ ICT ต�อการพ)ฒนา

เศรษฐก(จและส)งคมท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม และม�ส�วนร�วมในกระบวนการพ)ฒนา

 
ICT เปWนพล)งข)บเคล��อนส>าค)ญในการน>าพา...

คนไทย   ส?�ความร?.และป)ญญา
เศรษฐก	จไทย  ส?�การเต(บโตอย�างย)�งย�น  

ส�งคมไทย  ส?�ความเสมอภาค
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ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา

1.  ร.อยละ 80 ของประชากรท)�วประเทศ สามารถเข.าถ3งโครงข�ายโทรคมนาคม
    และอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งภายในป= 2558 (ค.ศ. 2015) และ ร.อยละ 95 
    ภายในป= 2568 (ค.ศ. 2020) 
2.  ประชาชนไม�น.อยกว�าร.อยละ 75 ม�ความรอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและ
    ใช.ประโยชน@จากสารสนเทศได.อย�างร?.เท�าท)น
3.  ส)ดส�วนม?ลค�าเพ(�มของอ:ตสาหกรรม ICT รวมถ3งอ:ตสาหกรรมด(จ(ท)ลคอนเทนต@ 
    ต�อ GDP ไม�น.อยกว�าร.อยละ 18  
4.  ระด)บความพร.อมด.าน ICT ใน Networked Readiness Index ให.อย?�ใน
    กล:�มประเทศท��ม�การพ)ฒนาส?งท��ส:ด 25% (Top quartile)
5.  เก(ดการจ.างงานแบบใหม�ๆ ท��เปWนการท>างานผ�านส��ออ(เลSกทรอน(กส@ 
6.  ประชาชนไม�น.อยกว�าร.อยละ 50 ตระหน)กถ3งความส>าค)ญและบทบาทของ ICT 
    ต�อการพ)ฒนาเศรษฐก(จและส)งคมท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม

ICT2020 : Conceptual Framework
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ย�ทธศาสตร�การพ�ฒนา 

1.  พ)ฒนาโครงสร.างพ�0นฐาน ICT ท��เปWนอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งให.ม�ความท)นสม)ย ม�การกระจาย
อย�างท)�วถ3ง และม�ความม)�นคงปลอดภ)ย สามารถรองร)บความต.องการของภาคส�วนต�างๆ ได.

2.  พ)ฒนาท:นมน:ษย@ท��ม�ความสามารถในการสร.างสรรค@และใช.สารสนเทศอย�างม�ประส(ทธ(ภาพ ม�
ว(จารณญาณและร?.เท�าท)น และการพ)ฒนาบ:คลากร ICT ท��ม�ความร?.ความสามารถและความเช��ยวชาญระด)บ
มาตรฐานสากล

3.  ยกระด)บข�ดความสามารถในการแข�งข)นของอ:ตสาหกรรม ICT เพ��อสร.างม?ลค�าทางเศรษฐก(จ
และน>ารายได.เข.าประเทศ โดยใช.โอกาสจากการรวมกล:�มเศรษฐก(จ การเปiดการค.าเสร� และประชาคมอาเซ�ยน

4.  ใช. ICT เพ��อสร.างนว)ตกรรมการบร(การของภาคร)ฐแบบบ?รณาการและม�ธรรมาภ(บาล

5.  พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพ��อสร.างความเข.มแขSงของภาคการผล(ต ให.สามารถพ3�งตนเองและ
แข�งข)นได.ในระด)บโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบร(การ และเศรษฐก(จสร.างสรรค@ เพ��อเพ(�มส)ดส�วนภาค
บร(การในโครงสร.างเศรษฐก(จโดยรวม

6.  พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพ��อลดความเหล��อมล0>าทางเศรษฐก(จและส)งคม โดยสร.างโอกาสและ
การเข.าถ3งทร)พยากรและบร(การสาธารณะต�างๆ ให.ม�ความท)�วถ3งและท)ดเท�ยมก)นมากข30น โดยเฉพาะบร(การพ�0น
ฐานท��จ>าเปWนต�อการด>ารงช�ว(ตอย�างม�ส:ขภาวะท��ด� ได.แก� บร(การด.านการศ3กษาและบร(การสาธารณส:ข

7.  พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพ��อสน)บสน:นการสร.างเศรษฐก(จและส)งคมท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม

ย�ทธศาสตร�ท/@ 1  พ)ฒนาโครงสร.างพ�0นฐาน ICT ท��เปWนอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งให.ม�ความท)นสม)ย
ม�การกระจาย อย�างท)�วถ3ง และม�ความม)�นคงปลอดภ)ย สามารถรองร)บความต.องการของภาคส�วนต�างๆ ได.

ภายในปD 2563 (ค.ศ.2020) บร	การดJานโครงสรJางพL0นฐานสารสนเทศและการสL@อสาร
ของประเทศไทยจะเปPนสาธารณRปโภคข�0นพL0นฐาน ท/@ประชาชนท�@วไปสามารถเขJาถTงไดJ  

ม/ค�ณภาพ และความม�@นคงปลอดภ�ยเท/ยบเท�ามาตรฐานสากล
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เป�าหมาย
1.  ประชาชนท:กกล:�มท)�วประเทศ สามารถเข.าถ3งบร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งได.อย�างท)�วถ3ง 

สะดวก รวดเรSว (Universal access to broadband) ด.วยความม)�นใจในความม)�นคง ปลอดภ)ย 

2.  ในพ�0นท��เขตเม�องใหญ�ท��เปWนศ?นย@กลางทางเศรษฐก(จ  ประชาชนและภาคธ:รก(จจะสามารถเข.าถ3ง
เคร�อข�ายอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งท��ม�ค:ณภาพและประส(ทธ(ภาพท)ดเท�ยมเม�องใหญ�ของโลก 

3.  ม�การพ)ฒนาไปส?�โครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศและการส��อสารย:คใหม� ท��เปWนระบบอ)จฉร(ยะ 
สามารถเช��อมต�อโครงข�ายก)นอย�างไร.ตะเขSบ และม�ความม)�นคงปลอดภ)ยส?ง

4.  ม�โครงสร.างพ�0นฐานอ)นท)นสม)ยอ��นๆ ท��รองร)บการส��อสารในร?ปแบบการแพร�ภาพกระจายเส�ยง 
เช�นระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ล โทรท)ศน@ดาวเท�ยม เคเบ(ลท�ว� อ(นเทอร@เนSตท�ว� และว(ทย:ช:มชน

5.  ลดการน>าเข.าอ:ปกรณ@โทรคมนาคมจากต�างประเทศ

ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา

1.  ร.อยละ 80 ของประชากรท)�วประเทศ สามารถเข.าถ3งโครงข�ายโทรคมนาคมและ
อ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งในช)0น Tier 1 (768 ก(โลบ(ตต�อว(นาท� – 1.5 ล.านบ(ตต�อว(นาท�) 
ภายในป= 2558 (ค.ศ. 2015) และร.อยละ 95 ภายในป= 2563 (ค.ศ. 2020) 

2.  เม�องใหญ�ท:กเม�องของประเทศ ม�การให.บร(การโทรคมนาคมและอ(นเทอร@เนSตความเรSว
ส?งมาก (FTTx) ส>าหร)บภาคธ:รก(จ และคร)วเร�อน อย�างน.อยท��ความเรSวข)0นต�>าใน
ช)0น Tier 5 (10-25 ล.านบ(ตต�อว(นาท�)

 3.  ร.อยละ 50 ของคร)วเร�อนท)�วประเทศท��ม�เดSกว)ยเร�ยนม�คอมพ(วเตอร@ในบ.าน ภายใน
 ป= 2558 (ค.ศ. 2015) และ ร.อยละ 75 ภายในป= 2563 (ค.ศ. 2020) 

 4.  สถานศ3กษา สถานพยาบาล และศ?นย@สารสนเทศช:มชน/ศ?นย@การเร�ยนร?. ท:กแห�ง
 ท)�วประเทศม�คอมพ(วเตอร@และม�การเช��อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมและอ(นเทอร@เนSต    

      ความเรSวส?งท��ความเรSว ข)0นต�>าในช)0น Tier 5 (10-25 ล.านบ(ตต�อว(นาท�)
 5.  ลดการน>าเข.าอ:ปกรณ@โทรคมนาคมจากต�างประเทศไม�ต�>ากว�า 25% (จากป= 2554)



(ร�าง) กรอบนโยบายเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563                                          6

กลย�ทธ�และมาตรการ

1.1 ผล�กด�นใหJเก	ดการลงท�นในโครงข�ายใชJสายและไรJสายความเรVวสRง เพL@อขยาย
โครงข�าย ICT/ บรอดแบนด� ใหJครอบคล�มท�@วถTง สXาหร�บประชาชนท�กกล��มท�@วประเทศ โดยม/
มาตรการด�งน/0 

◦ สร.างสภาพแวดล.อมเพ��อการแข�งข)นเสร� และเปWนธรรม โดยม�องค@กรอ(สระตามกฎหมายเปWนผ?.ก>าก)บด?แล

◦ จ)ดต)0งคณะกรรมการบรอดแบนด@แห�งชาต( (National Broadband Task Force) โดยให.ม�หน.าท��
ความร)บผ(ดชอบในการจ)ดท>านโยบายบรอดแบนด@แห�งชาต( เพ��อให.บรรล:เปAาหมายของการม�
โครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศตามท��ก>าหนดในกรอบนโยบายฯ น�0ท)0งในเช(งปร(มาณและในเช(ง
ค:ณภาพ โดยควรใช.แนวทางการพ)ฒนาเพ��อม:�งส?�ตลาดบรอดแบนด@ระบบเปiด (Open access 
network) โดยให.ร)ฐสร.าง และบร(หารจ)ดการโครงข�ายหล)ก (Backbone network ท��เปWน Dark fiber) 
ท��ถ�อว�าม�ความส>าค)ญเท�ยบเท�าก)บทางหลวง ทางรถไฟ หร�อท�อส�งน0>าม)นให.เก(ดประโยชน@ส?งส:ด 
อย�างไรกSตาม จะไม�จ>าก)ดม(ให.ผ?.ประกอบการเอกชนด>าเน(นการแข�งข)นได.  อ�กท)0งจะต.องม�การ
ก>าหนดโครงสร.างตลาดและการประกอบก(จการเพ��อให.เก(ดการแข�งข)นท��เปWนธรรม ในขณะท��ส�งเสร(ม
ให.เก(ดการลงท:นและการสร.างนว)ตกรรม เพ��อให.เก(ดประโยชน@ส?งส:ดแก�ผ?.บร(โภค 

◦ ใช.นโยบายส�งเสร(มการลงท:น ควบค?�ก)บนโยบายก>าก)บด?แลการประกอบก(จการ เพ��อเอ�0อให.เก(ดการ
รวมต)วก)นของภาคเอกชนในการจ)ดบร(การส>าหร)บใช.ร�วมก)นอย�างม�ประส(ทธ(ภาพ  เช�น การรวมต)ว
ก)นเพ��อให.เก(ดผ?.ให.บร(การ Cell Site Facility, Antenna Tower, Building, Access Road, Pole, 
และ Duct เปWนต.น 

◦ ส�งเสร(มให.เก(ดผ?.ประกอบการด.านโทรคมนาคมส�วนปลายทาง (Last Mile Access) ท)0งแบบใช.สาย
และไร.สาย ส>าหร)บบร(การม)ลต(ม�เด�ยท:กร?ปแบบ  โดยส>าหร)บการเช��อมต�อท.องถ(�นท��ไม�สามารถใช.
กลไกตลาดได.  ให.พ(จารณาใช.กลไกการก>าก)บด?แลในเร��องของการจ)ดให.ม�บร(การโทรคมนาคมพ�0น
ฐานโดยท)�วถ3ง ซ3�งเปWนข.อก>าหนดภาคบ)งค)บส>าหร)บผ?.ประกอบการ โดยท)0งน�0 ในการแข�งข)นท��เก(ดข30น
ในระด)บปลายทาง องค@กรก>าก)บด?แลตามกฎหมายจะต.องสร.างสภาพแวดล.อมท��เปWนธรรมแก�ผ?.
ประกอบการท:กรายในเร��องของการเข.าถ3งส(�งอ>านวยความสะดวกต�างๆ โดยเฉพาะอย�างย(�งในเร��อง
ของส(ทธ(ผ�านทาง การพาดเสา/ สาย หร�อการร.อยสายลงท�อใต.ด(น เปWนต.น

◦ ผล)กด)นการลงท:นโครงข�ายระบบไร.สายความเรSวส?ง เช�น LTE/ 4G โดยใช.ประโยชน@จากความล�าช.า
ของประเทศไทยในการเปล��ยนผ�านไปส?�ระบบ 3G  เปWนโอกาสในการก.าวกระโดดไปส?�เทคโนโลย�ท��ม�
ประส(ทธ(ภาพส?งกว�า เพ��อประหย)ดการลงท:นในอนาคต และสร.างความได.เปร�ยบอ)นเน��องมาจากการ
พ)ฒนาระบบบรอดแบนด@ไร.สายความเรSวส?งท��เรSวกว�าประเทศอ��น
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◦ เร�งพ)ฒนาบร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งหร�อความเรSวส?งมาก (Ultra broadband) โดยม�มาตรการ
ส�งเสร(มให.เก(ดการลงท:นท)0งภายในประเทศ และการเช��อมต�อระหว�างประเทศ เพ��อเปWน Information 
Superhighway ของภ?ม(ภาค อ)นเปWนการใช.ประโยชน@จากความได.เปร�ยบทางภ?ม(ศาสตร@ของ
ประเทศไทย

1.2 กระต�Jนการม/การใชJและการบร	โภค ICT อย�างครบวงจร โดยม/มาตรการด�งน/0 

◦ สร.างระบบน(เวศน@ด(จ(ท)ล (Digital ecosystem) โดยเน.นมาตรการ เช�น การสร.างแรงจ?งใจ การอ:ดหน:น
ทางการเง(น การช�วยให.ผ?.ประกอบการเข.าถ3งแหล�งเง(นท:น การว(จ)ยพ)ฒนา ICT ของภาคร)ฐ และเอกชน 
โดยเฉพาะอย�างย(�งในด.านพาณ(ชย@อ(เลSกทรอน(กส@ โปรแกรมประย:กต@ และเน�0อหาด(จ(ท)ล (Digital 
Content) ท)0งน�0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หร�ออ:ปกรณ@ ท��เปWนสากล (Universal 
design) เพ��อส�งเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:�ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ 

◦ กระต:.นตลาดโดยใช.ภาคร)ฐเปWนต)วน>าในเร��องของการใช.จ�ายด.านบรอดแบนด@ (Broadband 
spending) โดยเร�งศ3กษาว(เคราะห@ความต.องการเช��อมต�อบรอดแบนด@ของภาคร)ฐใน 5-10 ป=ข.าง
หน.า เพ��อรวบรวมความต.องการของกล:�มหน�วยงาน (ด.านการศ3กษา การสาธารณส:ข การปกครอง 
กระบวนการย:ต(ธรรม ความม)�นคง ฯลฯ) ท)0งส�วนกลางและส�วนภ?ม(ภาค เพ��อการจ)ดเตร�ยมหร�อ
พ)ฒนาโครงข�ายอย�างเหมาะสมและสอดคล.อง รวมถ3งส�งเสร(มให.ม�การพ)ฒนาระบบ และบร(หาร
จ)ดการโครงสร.างพ�0นฐานท��ใช.ระบบสารสนเทศทางภ?ม(ศาสตร@ (Geographic Information System: 
GIS) ส>าหร)บข.อม?ลท��ม�ความส>าค)ญ เช�น ข.อม?ลด(น น0>า อากาศ จราจร หร�อข.อม?ลท��เก��ยวก)บการ
จ)ดการภ)ยพ(บ)ต(ต�างๆ ฯลฯ โดยประสานและเช��อมโยงก)บการด>าเน(นการภายใต.ย:ทธศาสตร@การ
พ)ฒนานว)ตกรรมบร(การในภาคร)ฐ  

◦ กระต:.นการบร(โภคจากภาคเอกชน โดยเน.นท��ธ:รก(จขนาดเลSกและขนาดกลาง (SMEs) เช�น การ
สร.างความร?.ความเข.าใจถ3งประโยชน@ของบรอดแบนด@และร?ปแบบธ:รกรรมหร�อธ:รก(จใหม�ๆ  การให.
ความช�วยเหล�อทางการเง(นหร�อมาตรการทางภาษ�แก�ธ:รก(จในการใช.บร(การบรอดแบนด@ การสร.าง
แรงจ?งใจ เช�น มาตรการทางภาษ� การศ3กษาเพ��อรวบรวมความต.องการบรอดแบนด@ของภาคธ:รก(จ
ในกรณ�ท��บรอดแบนด@ย)งเข.าไม�ถ3งพ�0นท�� การสน)บสน:นภาคเอกชนในการพ)ฒนาเน�0อหาเฉพาะส>าหร)บ
ประเทศไทย และโปรแกรมประย:กต@ (แอพพล(เคช)�น) ต�างๆ

◦ กระต:.นการบร(โภคจากภาคประชาชน ด.วยมาตรการต�างๆ เช�น เช�นการให.ความช�วยเหล�อทางการ
เง(นหร�อมาตรการทางภาษ�ส>าหร)บการจ)ดหาเคร��องม�อหร�ออ:ปกรณ@ ICT ส>าหร)บใช.ส�วนต)วตาม
เง��อนไขท��ร)ฐก>าหนด เช�น การยกเว.นภาษ�ให.ก)บการซ�0อคอมพ(วเตอร@ และบรอดแบนด@ส�วนต)ว การให.
ความร?.ความเข.าใจถ3งประโยชน@ของบรอดแบนด@ การสร.างหร�อส�งเสร(มการสร.างโปรแกรมประย:กต@ท��
สอดคล.องก)บว(ถ�การด>าเน(นช�ว(ตของประชาชนผ?.ใช.จร(งๆ (Killer applications) เช�น Mobile 
Banking หร�อ Public Service Applications การค:.มครอง และสร.างความเช��อม)�นให.แก�ผ?.บร(โภค
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◦ ผล)กด)นให.หน�วยงานท��เก��ยวข.องก)บภาคอส)งหาร(มทร)พย@ ออกข.อก>าหนด (เช�น เทศบ)ญญ)ต(การ
ก�อสร.างอาคารใหม�) ให.ควบรวมวงจรส��อสารความเรSวส?งเปWนหน3�งในข.อก>าหนดในการก�อสร.าง
อาคารส>าน)กงานและท��อย?�อาศ)ยใหม� โดยเฉพาะในบร(เวณพ�0นท��เขตเศรษฐก(จ หร�อเขตเม�องท��ม�
ประชากรหนาแน�น ซ3�งจะช�วยลดต.นท:นในการเข.าถ3งเคร�อข�ายความเรSวส?ง และกระต:.นการบร(โภค
บรอดแบนด@

1.3 สน�บสน�นการเขJาถTงบรอดแบนด�ในกล��มผRJดJอยโอกาสเพL@อลดช�องว�างทางด	จ	ท�ล 
เพL@อส�งเสร	มการเขJาถTงโครงข�าย ICT/ บรอดแบนด�อย�างเสมอภาค โดยม/มาตรการด�งน/0 

◦ สร.างพ�0นท��สาธารณะท��ประชาชนสามารถไปใช.อ(นเทอร@เนSต และ/หร�อ คอมพ(วเตอร@พร.อม
อ(นเทอร@เนSต ได.โดยไม�ต.องเส�ยค�าใช.จ�าย (Free-of-Charge/Low-Bandwidth Hot Spots) หร�อเส�ย
ค�าใช.จ�ายต�>ามากในเขตเม�อง และช:มชนท)�วประเทศ ท)0งน�0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ 
โปรแกรม หร�ออ:ปกรณ@ ท��เปWนสากล (Universal design) รวมท)0งจ)ดเทคโนโลย�ส(�งอ>านวยความ
สะดวก (Assistive technologies) ให.ตามความจ>าเปWนและเหมาะสม เพ��อส�งเสร(มการเข.าถ3งของ
ประชาชนท:กกล:�ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ 

◦ พ)ฒนาห.องสม:ดประชาชนท��ม�บร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง ในท:กจ)งหว)ดท)�วประเทศ โดยเน.นการ
ปร)บปร:งห.องสม:ดป9จจ:บ)นท��ม�อย?� ท)0งน�0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หร�ออ:ปกรณ@ 
ท��เปWนสากล (Universal design) รวมท)0งจ)ดเทคโนโลย�ส(�งอ>านวยความสะดวก (Assistive 
technologies) ให.ตามความจ>าเปWนและเหมาะสม เพ��อส�งเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:�ม รวม
ท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ

◦ สร.างความย)�งย�นให.แก�ศ?นย@สารสนเทศช:มชน ศ?นย@ ICT ช:มชน หร�ออ��นๆ ท��ม�ว)ตถ:ประสงค@คล.ายก)น
โดยเน.นความเปWนไปได.ในเช(งธ:รก(จ และจะต.องม�หน�วยงานหร�อกลไกอ:ดหน:น โดยเฉพาะในพ�0นท��
หร�อในกรณ�ท��ร?ปแบบธ:รก(จหร�อกลไกตลาดไม�สามารถท>าได. หร�ออาจใช.ร?ปแบบของว(สาหก(จช:มชน 
(Social enterprise)

◦ สน)บสน:นการใช.เทคโนโลย�ไร.สายในพ�0นท��ห�างไกล ไม�ว�าจะเปWนระบบ 2.5G, 3G,  4G, WiMax, 
หร�อดาวเท�ยม (Satellite)  แม.ว�าจะไม�ม�ความค:.มท:นในเช(งธ:รก(จ โดยใช.กลไก การก>าก)บด?แลใน
เร��องของการจ)ดให.ม�บร(การโทรคมนาคมพ�0นฐานโดยท)�วถ3ง

1.4 ปร�บปร�งค�ณภาพของโครงข�าย เพL@อเตร/ยมต�วเขJาสR�โครงข�าย Next-Generation และ 
โครงข�ายอ�จฉร	ยะของอนาคตตามแนวทางของประเทศท/@พ�ฒนาแลJว โดยม/มาตรการด�งน/0 
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◦ เร�งร)ดการเปล��ยนผ�านจากโครงข�ายส��อสารโทรคมนาคมป9จจ:บ)นไปส?� Next-Generation Network 
(NGN)  โดยม�มาตรการส�งเสร(มการลงท:นจากภาคร)ฐ  และให.องค@กรก>าก)บด?แลตามกฎหมาย
ก>าหนดมาตรฐานของโครงข�ายท:กโครงข�ายท��สร.างข30นให.สามารถเช��อมต�อก)นได.โดยไร.ตะเขSบเสม�อน
เปWนโครงข�ายเด�ยวก)นท)0งประเทศ ท)0งน�0จะต.องเปWนไปตามมาตรฐานสากลท:กประการ 

◦ สน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนาในเร��อง NGN ในระยะยาว รวมท)0งส�งเสร(มการพ)ฒนาโครงข�ายอ)จฉร(ยะ 
(Intelligent network) ท��ม�ระบบประย:กต@ใช.ท��เปWน Intelligent applications บน NGN เช�น การสร.าง
โครงข�ายเซSนเซอร@ (Sensor network) และการสร.างแอพพล(เคช)�นของระบบเซSนเซอร@ท��เหมาะสม
และสอดคล.องก)บย:ทธศาสตร@การพ)ฒนาของประเทศ เช�นในด.านการเกษตร (Smart farm หร�อ 
Smart agriculture) และคมนาคมขนส�ง (Smart transportation)

1.5  ประก�นความม�@นคงปลอดภ�ยของโครงข�าย เพL@อสรJางความเชL@อม�@นใหJก�บท�0งภาค
ธ�รก	จและประชาชนในการสL@อสาร และทXาธ�รกรรมออนไลน� โดยม/มาตรการด�งน/0

◦ จ)ดต)0ง National Cyber Security Agency เพ��อท>างานประสานก)บสภาความม)�นคงแห�งชาต( โดย
ม�หน.าท��ร)บผ(ดชอบด>าเน(นการในส�วนท��เก��ยวข.องก)บความม)�นคงปลอดภ)ยในโลกไซเบอร@ (Cyber 
security) การให.ความร?.ความเข.าใจ ค>าปร3กษา และประสานงานก)บผ?.ท��ร)บผ(ดชอบงานด.านความ
ม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศของหน�วยงานอ��นๆ การด>าเน(นการเร��องการตรวจสอบและ
ประเม(น (Compliance and monitoring) การประเม(นความเส��ยงของระบบสารสนเทศ (ICT Risk 
assessment) ในระด)บประเทศ  โดยม�กลไกประสานเช��อมโยงก)บคณะกรรมการนโยบายระด)บชาต(
ท��เก��ยวข.อง ได.แก� คณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารแห�งชาต( คณะกรรมการ
ธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ สภาความม)�นคงแห�งชาต( เปWนต.น   

◦ สน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนา และเพ(�มจ>านวนผ?.เช��ยวชาญด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบ
สารสนเทศและโครงข�าย (Network security) ของประเทศ รวมถ3งการจ)ดท>า ทบทวนและปร)บปร:ง 
แผนแม�บทด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศและโครงข�าย (National Information 
Security Roadmap) อย�างต�อเน��อง

1.6  ประก�นความม�@นคงปลอดภ�ยของสาธารณะ (Public Security & Safety) ในการใชJ
โครงข�ายและระบบสารสนเทศ โดยม/มาตรการด�งน/0

◦ ให.หน�วยงานท��เก��ยวข.องท��ได.ต(ดต)0งระบบเคร�อข�ายโทรท)ศน@วงจรปiด (CCTV Network) ในสถานท��
สาธารณะ จ)ดให.ม�ระบบการจ)ดเกSบคล)งภาพว(ด�โอ (Archive) เพ��อประโยชน@ในการด>าเน(นงานของ
หน�วยงานบ)งค)บใช.กฎหมายในกระบวนการย:ต(ธรรม (Law enforcement agencies) โดยให.
ประสานและก>าหนดกฎเกณฑ@และเง��อนไขในการจ)ดเกSบตามความเหมาะสมในการใช.งาน
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◦ ให.ท:กหน�วยงานท��ม�ศ?นย@ข.อม?ล (Data center) จ)ดท>าแผนฉ:กเฉ(น และข)0นตอน (Emergency 
protocols) ในด.านโทรคมนาคมและการส��อสารเพ��อรองร)บภ)ยพ(บ)ต(ประเภทต�างๆ ท)0งจากภ)ย
ธรรมชาต( และภ)ยมน:ษย@

1.7  เพ	@มทางเลLอกในการร�บส�งขJอมRลข�าวสาร 

◦ เร�งร)ดการด>าเน(นการเปล��ยนผ�านไปส?�ระบบแพร�ภาพกระจายเส�ยงโทรท)ศน@ด(จ(ท)ล โดยหาร�อก)บ
อ:ตสาหกรรมการแพร�ภาพกระจายเส�ยง และองค@กรก>าก)บด?แลตามกฎหมาย ในการก>าหนดว)นท��จะ
เปล��ยนผ�านเข.าส?�ระบบด(จ(ท)ล ให.ท)นภายในป= 2015 เพ��อให.เปWนไปตามข.อตกลงระหว�างกล:�มประเทศ
สมาช(กอาเซ�ยน นอกจากน�0 ให.ก>าหนดว)นท��จะย:ต(การส�งส)ญญาณโทรท)ศน@ระบบอนาลอกโดย
สมบ?รณ@ภายใน 10 ป=น)บต)0งแต�ว)นเร(�มส�งส)ญญานด(จ(ท)ล รวมท)0งการก>าหนดนโยบายด.านการจ)ดสรร
คล��นความถ��ในระบบโทรท)ศน@เด(มให.มาใช.งานเพ��อให.เก(ดประโยชน@ส?งส:ดแก�สาธารณะ

◦ จ)ดท>านโยบาย และแนวทางการก>าก)บด?แลท��ช)ดเจนในเร��องของโครงสร.างพ�0นฐานในร?ปแบบการ
แพร�ภาพกระจายเส�ยง ต�างๆ เช�นโทรท)ศน@ดาวเท�ยม เคเบ(ลท�ว� อ(นเทอร@เนSตท�ว� และว(ทย:ช:มชน 
โดยให.ความส>าค)ญก)บหล)กการของส(ทธ(เสร�ภาพในการร)บร?.ข�าวสาร และส(ทธ(และหน.าท��ของ
ประชาชนตามร)ฐธรรมน?ญแห�งราชอาณาจ)กรไทย

◦ ม�ข.อก>าหนดเร��องความท)�วถ3ง เท�าเท�ยม ส>าหร)บโครงข�ายส��อสารทางเล�อกอ��นๆ เช�นเด�ยวก)บส��อ
โทรคมนาคมแบบด)0งเด(ม เช�น ระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ลท��ก>าล)งจะเก(ดข30นในอ�กประมาณ 5 ป=ข.างหน.า 
จะต.องไม�ม�ผ?.ถ?กทอดท(0งไม�ให.เข.าถ3งระบบส��อสาร อ)นเก(ดจากการเปล��ยนระบบใหม�

1.8 ส�งเสร	มและสน�บสน�นการว	จ�ยพ�ฒนา และการพ�ฒนาผRJประกอบการในประเทศ

◦ ส�งเสร(มและสน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนาเทคโนโลย�ท��เก��ยวข.อง เพ��อพ)ฒนาองค@ความร?.และข�ดความ
สามารถด.านเทคโนโลย�ในประเทศ รวมถ3งม�กลไกท��เหมาะสมในการถ�ายทอดเทคโนโลย�ส?�ผ?.ประกอบ
การ เพ��อน>าไปส?�การใช.งานจร(งและส?�การด>าเน(นการเช(งพาณ(ชย@ เพ��อลดการน>าเข.าอ:ปกรณ@และ/หร�อ
เทคโนโลย�จากต�างประเทศในระยะยาว โดยร)ฐให.การสน)บสน:นการสร.างตลาดส>าหร)บผ?.ประกอบ
การในระยะเร(�มต.น ต)วอย�างเช�น การก>าหนดส)ดส�วนการใช.ว)สด: อ:ปกรณ@ และการจ)ดซ�0อจ)ดจ.างจาก
ผ?.ประกอบการภายในประเทศ (Local content) ในโครงการด.าน ICT ขนาดใหญ�ของร)ฐ การส�งเสร(ม
ให.ผ?.ประกอบการในประเทศเข.ามาม�บทบาทในระยะการทดลองและทดสอบระบบ/อ:ปกรณ@ (Test 
and Trial) ท��เก(ดจากงานว(จ)ยพ)ฒนา โดยอาจก>าหนดเง��อนไขว�า หากผลการทดลอง/ทดสอบเปWนท��
น�าพอใจ ร)ฐจะลงท:นในการซ�0อระบบหร�ออ:ปกรณ@น)0นๆ ไปต(ดต)0งในพ�0นท��น>าร�องจ>านวนหน3�ง หร�ออาจ
ใช.กลไกการส�งเสร(มการลงท:นของร)ฐ โดยม�ข.อก>าหนดให.ผ?.ท��เปWนเจ.าของหร�อผ?.พ)ฒนาเทคโนโลย�ได.
ส(ทธ(ในการร)บการส�งเสร(มการลงท:นด.วย
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ย�ทธศาสตร�ท/@ 2  พ)ฒนาท:นมน:ษย@ท��ม�ความสามารถในการสร.างสรรค@และใช.สารสนเทศอย�างม�ประส(ทธ(ภาพ 
ม�ว(จารณญาณและร?.เท�าท)น และการพ)ฒนาบ:คลากร ICT ท��ม�ความร?.ความสามารถและความเช��ยวชาญระด)บ
มาตรฐานสากล

เป�าหมาย
1.  เพ(�มค:ณภาพและปร(มาณบ:คลากรด.าน ICT (ICT professional) ท��ม�ความร?. ความเช��ยวชาญและ

ท)กษะ ท��สอดคล.องก)บท(ศทางการพ)ฒนาของอ:ตสาหกรรม ICT และการสร.างข�ดความสามารถในการแข�งข)นของ
ภาคเศรษฐก(จไทย รวมถ3งการสร.างนว)ตกรรมทางด.านส(นค.าและบร(การ ICT ส>าหร)บย:คเศรษฐก(จฐานบร(การ
และฐานเศรษฐก(จสร.างสรรค@ 

2.  ผ?.ประกอบการและแรงงานท)�วไป (General workforce) ของประเทศไทยม�ความร?.และท)กษะในการ
ใช.งาน ICT (ICT Literacy)  ม�ความรอบร?.สารสนเทศ และร?.เท�าท)นส��อ (Information literacy and media 
literacy) และสามารถใช. ICT เปWนเคร��องม�อในการข)บเคล��อนธ:รก(จและสร.างนว)ตกรรมทางด.านส(นค.าและบร(การ

ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา
1. ส)ดส�วนการจ.างงานบ:คลากร ICT (ICT Professional) ต�อการจ.างงานท)0งหมด เพ(�มข30น

เปWนร.อยละ 3 โดยม�ส)ดส�วนบ:คลากรท��ม�ท)กษะส?งท��ร.อยละ 50 ของบ:คลากร ICT ท)0งหมด
2. ส)ดส�วนการจ.างงานบ:คลากรท��ม�ท)กษะและใช. ICT (ICT Professional และ Intensive 

user) ต�อการจ.างงานท)0งหมด เพ(�มข30นเปWนร.อยละไม�ต�>ากว�า 20
3. ม�แผนพ)ฒนาบ:คลากรและ National ICT Competency Framework เพ��อเปWนแนวทาง

การพ)ฒนาความร?./ท)กษะทางด.าน ICT ให.ก)บคนกล:�มต�างๆ อย�างเปWนองค@รวม

  
ม/กXาล�งคนท/@ม/ค�ณภาพ ม/ความสามารถในการพ�ฒนาและใชJ ICT อย�างม/ประส	ทธ	ภาพ

ในปร	มาณเพ/ยงพอท/@จะรองร�บการพ�ฒนาประเทศในย�คเศรษฐก	จฐานบร	การ
และฐานเศรษฐก	จสรJางสรรค�  ท�0งบ�คลากร ICT  และบ�คลากรในท�กสาขาอาช/พ 
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กลย�ทธ�และมาตรการ 

การพ�ฒนาในภาพรวม

2.1  จ�ดทXากรอบ/แนวทางการพ�ฒนาบ�คลากร ICT และพ�ฒนาบ�คลากรท/@ปฏ	บ�ต	งาน
ท�@วไป ใหJม/ความรRJและท�กษะท/@สอดคลJองก�บการเปล/@ยนแปลงของระบบเศรษฐก	จ ส�งคม 
และเทคโนโลย/ในศตวรรษท/@ 21

◦ จ)ดท>าแผนพ)ฒนาบ:คลากร ICT (ICT Professional) อย�างเปWนระบบและเปWนร?ปธรรม และม�การ
ปร)บปร:งอย�างต�อเน��อง เพ��อให.สอดคล.องก)บความก.าวหน.าของเทคโนโลย�และความต.องการของ
ภาคอ:ตสาหกรรม ICT ท��เปล��ยนแปลงไปอย�างรวดเรSว  โดยเปiดโอกาสให.หน�วยงานภาคเอกชน 
และองค@กรผ?.ใช.บ)ณฑ(ต ได.ม�ส�วนร�วมในการก>าหนดแนวทางอย�างกว.างขวาง 

◦ จ)ดท>า National ICT Competency Framework เพ��อก>าหนดระด)บความร?.และท)กษะ ท��ต.องการ
ส>าหร)บบ:คลากรระด)บต�างๆ (ท)0งบ:คลากร ICT และการพ)ฒนาความร?.และท)กษะ ICT ให.แก�แรงงาน
ท)�วไป) และใช.กรอบแนวทาง (Framework) ด)งกล�าว เปWนแนวทางในการสน)บสน:นการพ)ฒนา
บ:คลากร เช�น การสน)บสน:นทางด.านการเง(น หร�อการให.แรงจ?งใจต�างๆ 

◦ ให.ม�หน�วยงานท��ร)บผ(ดชอบในการทดสอบมาตรฐานความร?.และท)กษะด.าน ICT ในระด)บประเทศ 
(National ICT Skill Certification Center) โดยให.ท)กษะความร?.ท��ควรก>าหนดมาตรฐานการสอบ
สอดคล.องก)บท��ก>าหนดใน National ICT Competency Framework โดยให.หน�วยงานด)งกล�าวร)บ
ผ(ดชอบการวางแผนและประสานงานในส�วนท��เก��ยวก)บการเท�ยบระด)บมาตรฐานความร?.และท)กษะ
ด.าน ICT ก)บต�างประเทศ หร�อในภ?ม(ภาค (International and/or Regional Standard 
Classification of ICT Skills) เพ��อรองร)บการเคล��อนย.ายบ:คลากร ICT ระหว�างประเทศอ)นเปWนผล
เน��องมาจากการเปiดเสร�ด.านการค.าและการลงท:นด.วย

◦ จ)ดท>าฐานข.อม?ลด.านบ:คลากรและแรงงานท��เก��ยวข.องก)บ ICT และใช.ประโยชน@จากฐานข.อม?ลด)ง
กล�าวในการสน)บสน:นการวางแผนย:ทธศาสตร@ด.านการพ)ฒนาบ:คลากร อย�างต�อเน��อง 

การพ�ฒนาบ�คลากร   ICT  

2.2 ส�งเสร	มการพ�ฒนาความรRJ/ท�กษะใหม�ๆ ดJาน ICT ท/@สอดคลJองก�บความตJองการ
ของภาคอ�ตสาหกรรมหรLอระบบเศรษฐก	จ 
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◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ให.ม�ความร?.และท)กษะท��สามารถสร.างนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน 
ICT (Innovation in ICT Services) และสร.างม?ลค�าเพ(�มก)บส(นค.าและบร(การ ICT ไทยได. เช�น 
สน)บสน:นการพ)ฒนาบ:คลากรซอฟต@แวร@ ท��ม�การฝ�กท)กษะการออกแบบสถาป9ตยกรรม และท)กษะ
ว(ศวกรรมซอฟต@แวร@ ท��รองร)บงานบร(การ ซ3�งเทคโนโลย�ใหม�ๆ ท��ใช.สร.างซอฟต@แวร@กล:�มน�0ม�มากมาย
ภายใต.ช��อท��เร�ยกรวมก)นว�า Service Oriented Architecture (SOA) 

◦ เพ(�มปร(มาณและค:ณภาพของบ:คลากร ICT ท��ม�ท)กษะส?ง (High skill professionals) ให.ม�ความร?.และ
ท)กษะในระด)บท��เท�ยบเท�ามาตรฐานสากล โดยส�งเสร(มการจ)ดต)0งมหาว(ทยาล)ยหร�อสถาบ)นเฉพาะทาง
ด.าน ICT (ท��สอดคล.องก)บความต.องการท��ก>าหนดใน National ICT Competency Framework) เพ��อ
เปWนแหล�งพ)ฒนาบ:คลากร ICT ท��ม�ท)กษะในสาขาท��ม�แนวโน.มความต.องการส?งและท��ย)งขาดแคลน 
หร�อส�งเสร(มให.บ:คลากรท��จบในสาขาอ��นๆ ท��ม�ความสนใจและม�ศ)กยภาพ ได.ม�โอกาสเข.าศ3กษาเพ��อ
ปร)บสายว(ชาช�พ เช�น บ:คลากรด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศ บ:คลากรด.าน
ว(ทยาการบร(การ (Service sciences) เปWนต.น โดยอาจใช.กลไกสร.างแรงจ?งใจแก�ผ?.เร�ยนหร�อผ?.ว�าจ.าง
ตามความเหมาะสม ท)0งน�0 ให.การด>าเน(นการสอดคล.องก)บแผนการพ)ฒนาบ:คลากรท��กล�าวถ3งข.างต.น

◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรท��ม�ความร?.และท)กษะใหม�ๆ โดยเฉพาะในสหว(ทยาการ (Multidiscipline) 
ท��จ>าเปWนต�อการพ)ฒนาความค(ดสร.างสรรค@และนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน ICT  โดยการปร)บหล)กส?ตร
การเร�ยนการสอนท��เก��ยวก)บ ICT ให.ม�สาระ/ความร?.ในท)กษะอ��นๆ เช�นท)กษะการส��อสาร ท)กษะใน
การจ)ดท>าเอกสาร ท)กษะในการท>าธ:รก(จหร�อการตลาด พร.อมท)0งสน)บสน:นให.ม�หล)กส?ตรในล)กษณะ
ท��ผสมผสานว(ทยาการหลายสาขา (Interdisciplinary) เพ(�มมากข30น เพ��อให.บ:คลากร ICT ม�ความร?.
ความเข.าใจในการท>างานของภาคเศรษฐก(จต�างๆ และม�ม:มมองในการว(เคราะห@ป9ญหาท��กว.างข30น

◦ ส�งเสร(มให.หล)กส?ตรการเร�ยนการสอนด.าน ICT เน.นท)กษะในการปฏ(บ)ต(งานจร(งควบค?�ไปก)บความร?.
ทางทฤษฎ�  เพ��อเตร�ยมความพร.อมให.บ:คลากรท��จบใหม�ด.าน ICT พร.อมปฏ(บ)ต(งานจร(ง โดยก>าหนด
เปWนข.อบ)งค)บให.ท:กหล)กส?ตร (ในระด)บอาช�วศ3กษาและปร(ญญาตร�) ม�ส)ดส�วนของการเร�ยนโดยการ
ปฏ(บ)ต( “Work Integrated Learning”  ท)0งน�0 ร)ฐต.องสร.างแรงจ?งใจให.ผ?.ประกอบการเข.ามาม�ส�วนร�วม 
โดยให.ส(ทธ(ประโยชน@ และการสน)บสน:นด.านต�างๆ ท��จ>าเปWนแก�ผ?.ประกอบการ

2.3  ส�งเสร	มการพ�ฒนาบ�คลากร ICT ท/@ปฏ	บ�ต	งานในภาคอ�ตสาหกรรม

◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรท��อย?�ในอ:ตสาหกรรม ICT ให.ม�ความร?. และท)กษะท��จ>าเปWนส>าหร)บการ
ขยายตลาดไปต�างประเทศ และความร?.เก��ยวก)บกลไกการค.าระหว�างประเทศ รวมถ3งท)กษะด.าน
ภาษาท��จ>าเปWน โดยสร.างความร�วมม�อระหว�างภาคร)ฐ สถาบ)นการศ3กษา และภาคอ:ตสาหกรรม โดย
ร)ฐสน)บสน:นงบประมาณ ท:น และอ��นๆ ตามความเหมาะสม 
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◦ ร)ฐให.การสน)บสน:นการสอบมาตรฐานว(ชาช�พ ICT ในด.านต�างๆ ท��สอดคล.องก)บแผนพ)ฒนา
บ:คลากร และ National ICT Competency Framework โดยอาจอย?�ในร?ปของการจ�ายเง(นชดเชยค�า
ใช.จ�ายในการสอบ ในกรณ�ท��สามารถสอบได. หร�อสน)บสน:นเง(นก?.ย�มเพ��อใช.ในการสม)ครสอบ
มาตรฐานว(ชาช�พเหล�าน)0น แก�บ:คลากร ICT และ/หร�อสถานประกอบการท��ต.องการส�งบ:คลากรเข.า
สอบ ภายใต.เง��อนไขท��ก>าหนด

2.4  เตร/ยมความพรJอมของประเทศเพL@อใชJประโยชน�จากการเคลL@อนยJายบ�คลากรดJาน 
ICT ระหว�างประเทศอ�นเปPนผลมาจากการเปiดเสร/ทางการคJาและการลงท�น

◦ ก>าหนดองค@ความร?. และท)กษะทางด.านเทคโนโลย�ท��เปWนท��ต.องการของภาคเศรษฐก(จไทย โดย
เฉพาะอย�างย(�งความต.องการของภาคอ:ตสาหกรรม ICT ไทย โดยให.ความส>าค)ญก)บท)กษะข)0นส?ง 
และ/หร�อท)กษะท��ขาดแคลน และอ>านวยความสะดวกในการเข.ามาท>างานของบ:คลากร ICT จาก
ต�างประเทศ ท)0งในกล:�มประเทศอาเซ�ยน และประเทศนอกภ?ม(ภาคอาเซ�ยนท��ม�บ:คลากรท��ม�ท)กษะ
เปWนท��ต.องการด)งกล�าว 

◦ สร.างสภาพแวดล.อมท��เหมาะสม เพ��อเปWนแรงจ?งใจให.บ:คลากรท��ม�ความร?.และท)กษะ ICT ท��เปWนท��
ต.องการเล�อกเข.ามาท>างานในประเทศไทย  เช�น การลดภาษ�เง(นได.ส�วนบ:คคล โดยต.องม�กลไกท��ส�ง
เสร(มการถ�ายทอดเทคโนโลย�/องค@ความร?.ระหว�างบ:คลากรต�างประเทศและบ:คลากรไทยด.วย

◦ ส�งเสร(มและสน)บสน:นการสร.างเคร�อข�ายความร�วมม�อทางว(ชาการระหว�างองค@กรและบ:คลากรก)บ
ต�างประเทศเพ��อแลกเปล��ยนองค@ความร?.และท)กษะใหม�ๆ รวมถ3งการท>าว(จ)ยและพ)ฒนาร�วมก)น
ระหว�างประเทศภายในกล:�มประเทศอาเซ�ยน และ/หร�อระหว�างอาเซ�ยนก)บประเทศพ)นธม(ตรอ��นๆ 

การพ�ฒนาความรRJดJาน   ICT   แก�แรงงานและบ�คคลท�@วไป  

2.5  สรJางโอกาสในการเขJาถTงและใชJประโยชน�จาก ICT เพL@อการเร/ยนรRJของเดVก/
เยาวชน เพL@อสรJางแรงงานในอนาคต ท/@ม/ความรRJและท�กษะในการใชJประโยชน�จาก ICT 
(สรJาง Digital Native ท/@เปPน Intensive ICT User)

◦ สน)บสน:นการแพร�กระจายโครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศท��จ>าเปWนและเหมาะสมก)บการเร�ยนร?.ไปย)ง
ห.องเร�ยนในท:กระด)บ รวมท)0งก>าหนดมาตรการเพ��อให.เก(ดการพ)ฒนาและการแพร�กระจายของ
อ:ปกรณ@ ICT ราคาถ?ก
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◦ ให.ม�การอบรมท)กษะในการใช. ICT รวมถ3งการพ)ฒนาและประย:กต@ใช.ส��อ  ICT เพ��อการเร�ยนร?.ให.ก)บ
บ:คลากรทางการศ3กษาอย�างต�อเน��อง โดยควรให.ความร?.เก��ยวก)บโอกาสและทางเล�อกของเทคโนโลย�
ท��ม�อย?�หลากหลายด.วย

◦ ก>าหนดให.สถาบ)นการศ3กษาในระด)บการศ3กษาข)0นพ�0นฐาน ต.องน>า ICT มาใช.เปWนเคร��องม�อในการ
เร�ยนการสอนเพ(�มมากข30นโดยให.ม�ส)ดส�วนไม�น.อยกว�าคร3�งหน3�งของหล)กส?ตร  โดยม�หล)กส?ตรเก��ยว
ก)บค:ณธรรมและจร(ยธรรมในการใช. ICT และความร?. ความเข.าใจ และความตระหน)กถ3งผลกระทบ
ของ ICT ต�อส(�งแวดล.อม เพ��อปล?กฝ9งการใช.งาน ICT อย�างพอเพ�ยงและเหมาะสม โดยเฉพาะอย�าง
ย(�งในกล:�มเดSกและเยาวชน

◦ ปร)บปร:งหล)กส?ตรการเร�ยนการสอนในระด)บประถมและม)ธยมศ3กษา โดยให.เพ(�มเน�0อหาท��เปWนการ
เสร(มสร.างท)กษะในการใช.ประโยชน@จาก ICT ท��เหมาะสมก)บการเร�ยนร?. ด>ารงช�ว(ต และการจ.างงาน
ในศตวรรษท�� 21 โดยให.ความส>าค)ญก)บท)กษะ 3 ประการค�อ ท)กษะในการใช.เทคโนโลย�สารสนเทศ
และการส��อสาร (ICT Literacy) การรอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและใช.สารสนเทศอย�างม�
ว(จารณญาณ  (Information Literacy) และการร?.เท�าท)นท)นส��อ (Media Literacy) 

2.6  รณรงค�ใหJความรRJพL0นฐานเก/@ยวก�บ ICT และโอกาสทางการจJางงานแก�ผRJประกอบ
การและแรงงานท�กระด�บ

◦ สร.างความตระหน)กร?.แก�สถานประกอบการถ3งประโยชน@ของการใช. ICT และสร.างแรงจ?งใจแก�สถาน
ประกอบการในการพ)ฒนาความร?.และท)กษะด.าน ICT ท��สอดคล.องก)บ National Competency 
Framework แก�พน)กงาน 

◦ สร.างความร�วมม�อก)บภาคเอกชนในร?ปแบบ PPP เพ��อส�งเสร(มการพ)ฒนาระบบ e-learning ส>าหร)บ
การเร�ยนร?. ICT หลากหลายระด)บท��ได.มาตรฐานค:ณภาพ ท)0งในเช(งเน�0อหาสาระและว(ธ�การน>าเสนอ 
เพ��อให.สถานประกอบการได.ใช.ประโยชน@

◦ จ)ดให.ม�แรงจ?งใจท��เหมาะสมเพ��อกระต:.นให.เก(ดการจ.างงานใหม�ๆ ด.าน ICT ในอ:ตสาหกรรมท��ม�ความ
เช��อมโยงก)บ ICT อย�างส?ง เช�น อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ 

◦ ส�งเสร(มและสน)บสน:นบ:คลากรในสาขาอ��นท��ม�ความสนใจจะเปล��ยนสายว(ชาช�พมาท>างานด.าน ICT 
สามารถเข.าร)บการอบรมความร?.และท)กษะด.าน ICT ในหล)กส?ตรระด)บต�างๆ ตามความเหมาะสม โดย
อาจใช.ร?ปแบบของการสน)บสน:นเง(นก?.ย�มเพ��อการพ)ฒนาความร?. หร�อการจ�ายเง(นชดเชยค�าใช.จ�ายใน
การฝ�กอบรมส�วนหน3�ง เม��อผ�านการอบรมตามหล)กส?ตรและม�งานท>า ท)0งน�0 ในการด>าเน(นงานให.ค>าน3ง
ถ3งความสอดคล.องก)บแผนพ)ฒนาบ:คลากรและ National ICT Competency Framework ด.วย
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ย�ทธศาสตร�ท/@ 3  ยกระด)บข�ดความสามารถในการแข�งข)นของอ:ตสาหกรรม ICT เพ��อสร.างม?ลค�าทาง
เศรษฐก(จและน>ารายได.เข.าประเทศ โดยใช.โอกาสจากการรวมกล:�มเศรษฐก(จ การเปiดการค.าเสร� และประชาคม
อาเซ�ยน

เป�าหมาย
1.  อ:ตสาหกรรม ICT เต(บโตอย�างต�อเน��อง สามารถแข�งข)นได.ในเวท�อาเซ�ยนและในเวท�โลก
2.  เก(ดการสร.างม?ลค�าเพ(�มในส(นค.าและบร(การด.าน ICT ของไทย รวมถ3งสร.างค:ณค�าแก�ส(นค.าและ

บร(การของไทย (Branding) โดยม�การน>าแนวค(ดของนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน ICT (Innovation in ICT 
Services) มาสน)บสน:น

3.  เก(ดผ?.ประกอบการรายใหม�หร�อผ?.ประกอบการรายเด(มท��ม�ขนาดเลSกถ3งกลางในอ:ตสาหกรรม 
ICT จ>านวนมากท��ได.ร)บการพ)ฒนาบ�มเพาะท)0งด.านการตลาด เทคโนโลย� และการสน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนาเพ��อ
ให.ม�การเต(บโตอย�างเข.มแขSง และย)�งย�น โดยเฉพาะในกล:�มซอฟต@แวร@ บร(การด.าน ICT และด(จ(ท)ลคอนเทนท@

ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา
1. อ)นด)บความสามารถในการแข�งข)นของอ:ตสาหกรรมICT ของประเทศไทยใน Benchmarking 

IT Industry Competitiveness เพ(�มข30นไม�ต�>ากว�า 10 อ)นด)บ สามารถข30นไปอย?�ในล>าด)บ Top 
60% ของประเทศท��ม�ความสามารถในการแข�งข)นของอ:ตสาหกรรม ICT ส?งส:ด 

2. ม?ลค�าตลาด ICT ในประเทศม�ส)ดส�วนไม�ต�>ากว�าร.อยละ 6.5 ของ GDP ใน 5 ป=แรกของแผน 
และไม�ต�>ากว�าร.อยละ 7 ในระยะส(0นส:ดแผน 

3. ม?ลค�าการส�งออกส(นค.าและบร(การ ICT ไทย ม�อ)ตราการเต(บโตโดยเฉล��ย (CAGR) ในช�วง 
10 ป= (พ.ศ. 2554-2563) ไม�ต�>ากว�าร.อยละ 10 ต�อป= และม�ตราส(นค.าของผล(ตภ)ณฑ@หร�อ
บร(การของไทยเปWนท��ร?.จ)กในระด)บสากล โดยเฉพาะในกล:�มซอฟต@แวร@ บร(การด.าน ICT และ
ด(จ(ท)ลคอนเทนท@

4. ส(นค.าคอมพ(วเตอร@ อ:ปกรณ@และส�วนประกอบ ร)กษาระด)บความเปWนส(นค.าส�งออกท��ม�ม?ลค�าส?ง
อ)นด)บหน3�งของประเทศไทย โดยม�ม?ลค�าเพ(�มในประเทศเพ(�มข30 

  อ�ตสาหกรรม ICT ไทยเขJมแขVงและเต	บโตอย�างต�อเนL@อง 
สามารถกJาวสR�ความเปPนหนT@งในผRJนXาในภRม	ภาคอาเซ/ยน 

และเปPนอ�ตสาหกรรมลXาด�บตJนๆ ท/@สรJางมRลค�าทางเศรษฐก	จและนXารายไดJเขJาประเทศ
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กลย�ทธ�และมาตรการ 

3.1 ส�งเสร	มการพ�ฒนาบ�คลากรในอ�ตสาหกรรม ICT ใหJม/ความรRJและท�กษะท/@จXาเปPน
อย�างต�อเนL@อง รวมถTงบ�คลากร ICT ท/@ม/ท�กษะระด�บสRง เพ��อให.เปWนรากฐานท��ส>าค)ญของการข)บเคล��อน
การเต(บโตของอ:ตสาหกรรม ICT ของประเทศ ท)0งน�0รวมถ3งการพ)ฒนาท)กษะของบ:คลากรเด(ม และสร.างบ:คลากร
ร:�นใหม� โดยใช.กลไกและมาตรการท��ก>าหนดในย:ทธศาสตร@ท�� 2 และมาตรการเฉพาะเพ(�มเต(มด)งน�0

◦ จ)ดท>าแผนการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ไทยอย�างเปWนระบบและเปWนร?ปธรรม และม�การปร)บปร:ง
อย�างต�อเน��องเปWนระยะ เน��องจากความก.าวหน.าของเทคโนโลย�ท��เปล��ยนแปลงไปอย�างรวดเรSว โดย
เปiดโอกาสให.หน�วยงานภาคเอกชน และองค@กรผ?.ใช.บ)ณฑ(ต ได.ม�ส�วนร�วมในการก>าหนดแนวทาง
อย�างกว.างขวาง รวมถ3งการจ)ดท>าฐานข.อม?ลด.านบ:คลากร ICT และใช.ประโยชน@จากฐานข.อม?ลด)ง
กล�าวในการสน)บสน:นการวางแผนย:ทธศาสตร@ด.านการพ)ฒนาบ:คลากร ICT อย�างต�อเน��อง* 

◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ให.ม�ความร?.และท)กษะท��สามารถสร.างนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน
ไอซ�ท� (Innovation in ICT Services) และสร.างม?ลค�าเพ(�มก)บส(นค.าและบร(การ ICT ไทยได. เช�น 
สน)บสน:นการพ)ฒนาบ:คลากรซอฟต@แวร@ ท��ม�การฝ�กท)กษะการออกแบบสถาป9ตยกรรม และท)กษะ
ว(ศวกรรมซอฟต@แวร@ ท��รองร)บงานบร(การ* 

◦ เพ(�มปร(มาณและค:ณภาพของบ:คลากร ICT ท��ม�ท)กษะส?ง (High skill professional) ให.ม�ความร?.และ
ท)กษะในระด)บท��เท�ยบเท�ามาตรฐานสากล โดยส�งเสร(มการจ)ดต)0งมหาว(ทยาล)ยหร�อสถาบ)นเฉพาะ
ทางด.าน ICT เพ��อเปWนแหล�งพ)ฒนาบ:คลากร ICT ท��ม�ท)กษะในสาขาท��ม�แนวโน.มความต.องการส?ง
และท��ย)งขาดแคลน เช�น บ:คลากรด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศ บ:คลากรด.าน
ว(ทยาการบร(การ เปWนต.น หร�อส�งเสร(มให.บ:คลากรท��จบในสาขาอ��นๆ ท��ม�ความสนใจและม�ศ)กยภาพ 
ได.ม�โอกาสเข.าศ3กษาเพ��อปร)บสายว(ชาช�พ โดยอาจใช.กลไกสร.างแรงจ?งใจแก.ผ?.เร�ยนหร�อผ?.ว�าจ.างตาม
ความเหมาะสม ท)0งน�0 ให.การด>าเน(นการสอดคล.องก)บแผนการพ)ฒนาบ:คลากรท��กล�าวถ3งข.างต.น

◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรท��ม�ความร?.และท)กษะใหม�ๆ โดยเฉพาะในสหว(ทยาการ (Multidiscipline) 
ท��จ>าเปWนต�อการพ)ฒนาความค(ดสร.างสรรค@และนว)ตกรรมเช(งบร(การด.านไอซ�ท� เช�น สาขา Service 
science, Management engineering เปWนต.น* 

◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรท��ก>าล)งศ3กษา หร�อใกล.จบการศ3กษาด.าน ICT โดยเน.นท)กษะในการ
ปฏ(บ)ต(งานจร(งมากกว�าความร?.ทางทฤษฎ� เก(ดการเร�ยนร?.แบบ Work Integrated Learning จ)ดให.ม�
โครงการบ�มเพาะบ:คลากรจบใหม�ด.าน ICT โดยให.ส(ทธ(ประโยชน@ และการสน)บสน:นด.านต�างๆ ท��
จ>าเปWนแก�ผ?.ประกอบการท��เปWนผ?.อาสาพ)ฒนา และผ?.เก��ยวข.อง*

(*สอดคล.อง/ตรงก)บมาตรการท��จะด>าเน(นการในย:ทธศาตร@ท�� 2 การพ)ฒนาท:นมน:ษย@)
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◦ ส�งเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรท��อย?�ในอ:ตสาหกรรม ICT ให.ม�ความร?.และท)กษะท��จ>าเปWนส>าหร)บการ
ขยายตลาดไปต�างประเทศ และความร?.เก��ยวก)บกลไกการค.าระหว�างประเทศ รวมถ3งท)กษะด.าน
ภาษาท��จ>าเปWน โดยสร.างความร�วมม�อระหว�างภาคร)ฐ สถาบ)นการศ3กษา และภาคอ:ตสาหกรรม โดย
ร)ฐสน)บสน:นงบประมาณ ท:น และอ��นๆ ตามความเหมาะสม ภายใต. “แผนงานส�งเสร(มอ:ตสาหกรรม 
ICT ไทยไปต�างประเทศ” โดยด>าเน(นการอย�างต�อเน��องและเปWนระบบ

3.2 ส�งเสร	มการสรJางตราส�ญล�กษณ� (Brand) และพ�ฒนาค�ณภาพของส	นคJาและ
บร	การ ICT ไทย ม:�งไปส?�การท>าตลาดระหว�างประเทศ โดยม�มาตรการต�างๆ เพ��อการยกระด)บค:ณภาพของ
ส(นค.า ICT ของไทยให.ส?งข30น โดยใช.ประโยชน@จากนว)ตกรรมด.านการบร(การ ICT มาสน)บสน:น รวมท)0งใช.
ประโยชน@จากความเช��อถ�อ และภาพล)กษณ@ของประเทศไทยท��ม�ส(นค.าและบร(การในอ:ตสาหกรรมอ��นๆ เช�น 
อาหาร การเกษตร ส:ขภาพ การท�องเท��ยว ฯลฯ ท��เข.มแขSง และแข�งข)นได.ในเวท�โลกอย?�แล.ว  ท)0งน�0ม�มาตรการ
สน)บสน:นด.านต�างๆ ด)งน�0

◦ สน)บสน:นการพ)ฒนาอ:ตสาหกรรมในล)กษณะเคร�อข�ายว(สาหก(จ (cluster) ระหว�างผ?.ประกอบการใน
ระด)บ (Tier) ต�างๆ เพ��อสร.างความร�วมม�อ ในด.านต�างๆ อาท( ความร�วมม�อในการท>ากลย:ทธ@การ
ตลาด การแลกเปล��ยนข.อม?ลเทคโนโลย� การสร.างผ?.ประกอบการท��ม�ข�ดความสามารถการท>าแผน
ธ:รก(จ การท>าการตลาดอย�างม�ออาช�พ ท��สามารถสร.างความน�าเช��อถ�อและด3งด?ดผ?.ประกอบการต�าง
ชาต(มาร�วมลงท:นได. เปWนต.น เพ��อสน)บสน:นการสร.างผล(ตภ)ณฑ@และ/หร�อบร(การท��ด� น�าเช��อถ�อ ก�อให.
เก(ดการร�วมม�อก)นเพ��อสร.างตราส)ญล)กษณ@ของส(นค.าหร�อบร(การ (Brand) หร�อภาพล)กษณ@ของ 
Cluster ท��บ�งบอกถ3งความม�ค:ณภาพของส(นค.าและบร(การ ICT ไทย 

◦ สน)บสน:นการว(จ)ยและพ)ฒนาผล(ตภ)ณฑ@และบร(การด.าน ICT ท)0งท��เปWนส(นค.าและบร(การใหม�ๆ และท��
ต�อยอดจากส(นค.าและ/หร�อบร(การด)0งเด(ม เพ��อสร.างเอกล)กษณ@ในผล(ตภ)ณฑ@ และบร(การของไทย 
โดยเฉพาะในกล:�มอ:ตสาหกรรมท��ม�ศ)กยภาพ เช�น อาหาร เกษตร ส:ขภาพ การท�องเท��ยว หร�อท��
เก��ยวข.องก)บเทคโนโลย�ในอนาคตท��ไทยม�ศ)กยภาพและม�แนวโน.มจะสร.าง Brand ได.ในระด)บ
อาเซ�ยนและโลก 

◦ จ)ดก(จกรรมประชาส)มพ)นธ@เพ��อสร.างภาพล)กษณ@ของส(นค.าและบร(การ ICT ของไทย โดยให.การ
สน)บสน:นท:นเพ��อการท>าประชาส)มพ)นธ@เช(งร:กอย�างต�อเน��อง รวมถ3งการจ)ดก(จกรรมเก��ยวก)บการส�ง
เสร(มการท>าตลาดต�างประเทศอย�างเปWนระบบ และเปWนเคร�อข�าย ภายใต. “แผนงานส�งเสร(ม
อ:ตสาหกรรม ICT ไทยไปต�างประเทศ”

◦ เสร(มสร.างความเข.มแขSงให.ก)บกลไกท��เก��ยวข.องก)บกระบวนการมาตรฐาน ท)0งในกระบวนการ
ก>าหนด/พ)ฒนา และการร)บรองมาตรฐานส(นค.าด.าน ICT ไทยท��สอดคล.องก)บแนวทางและมาตรฐาน
สากล เพ��อสน)บสน:นให.ผ?.ประกอบการไทยม�ความน�าเช��อถ�อและได.ร)บการยอมร)บในตลาดโลก
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◦ พ)ฒนาศ)กยภาพและส�งเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนาท��เก��ยวก)บว(ทยาการบร(การ (Service 
Science/Service Research) ซ3�งเปWนเร��องท��ประกอบด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@ระหว�างผ?.ท��
เก��ยวข.องในท:กส�วนท:กข)0นตอนของระบบบร(การ เพ��อท>าความเข.าใจในเร��องความต.องการ เง��อนไข 
หร�ออ��นๆ ท��จะส�งผลต�อความพ3งพอใจ อ)นจะน>าไปส?�การพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ โดยการร?.เท�า
ท)นและเล�อกใช.เทคโนโลย�ท��เหมาะสม ผลงานว(จ)ยและพ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.เพ��อสน)บสน:นการ
สร.างนว)ตกรรมการบร(การ การสร.างความแตกต�างอย�างม�น)ยส>าค)ญระหว�างส(นค.าและบร(การไทย
และต�างประเทศ โดยการสร.างความร�วมม�อก)บภาคเอกชน ผ?.ประกอบการ

◦ ส�งเสร(มและสร.างโอกาสให.ผ?.ประกอบการไทยได.ใช.ตลาดภาคร)ฐ ร)ฐว(สาหก(จ ร)ฐบาลท.องถ(�น เปWน
ต)วน>าในการใช.ส(นค.า ICT ท��พ)ฒนาในประเทศ เพ��อสร.างต)วอย�างของความส>าเรSจท��สามารถขยายไป
ส?�การท>าตลาดในต�างประเทศหร�อภ?ม(ภาคในระยะต�อไป 

3.3 ส�งเสร	มใหJเก	ดความร�วมมLอก�นในระด�บภRม	ภาค ร�วมพ�ฒนาอ�ตสาหกรรม 
ICT เพL@อสรJางสรรค�ประโยชน�ระหว�างประเทศร�วมก�น  โดยใช.ประโยชน@จากความร�วมม�อทาง
เศรษฐก(จในภ?ม(ภาคท��จะเก(ดข30นเพ��อสน)บสน:นการสร.างความร�วมม�อในร?ปแบบต�างๆ เพ��อก�อให.เก(ดความเข.ม
แขSงในอ:ตสาหกรรม ICT ไทย อาท(เช�น การแลกเปล��ยนความร?. นว)ตกรรม งานว(จ)ยและพ)ฒนา ท��เหมาะสม
ส>าหร)บคนในกล:�มภ?ม(ภาค การจ.างงานบ:คลากรในบางสาขาท��ประเทศไทยย)งขาดแคลนและพ)ฒนาไม�เพ�ยงพอ
ต�อความต.องการ หร�อแม.กระท)�งการเปWนตลาดรองร)บส(นค.าและบร(การด.าน ICT ไทย ก�อนจะสร.างความเช��อม)�น
ให.เก(ดการบ:กตลาดระด)บโลกต�อไป โดยให.ด>าเน(นการด)งน�0

◦ สน)บสน:นผ?.ประกอบการไทยเข.าร�วมท:น และร�วมพ)ฒนาส(นค.าและบร(การก)บประเทศในกล:�มอาเซ�ยน 
ไม�ว�าจะเปWนการพ)ฒนาอ:ปกรณ@ฮาร@ดแวร@ ซอฟต@แวร@และบร(การท��เก��ยวข.อง การพ)ฒนา ด(จ(ท)ลคอน
เทนท@ต�างๆ อย�างเปWนระบบและเพ�ยงพอต�อการท>าก(จกรรมหลากหลายท��อาจเก(ดข30น โดยใช.กลไก
ความร�วมม�อระหว�างร)ฐและเอกชนไทยก)บร)ฐและเอกชนในอาเซ�ยน 

◦ สน)บสน:นการท>าตลาดร�วมก)นระหว�างประเทศในกล:�มอาเซ�ยน โดยใช.ความเขSมแขSงในด.านต�างๆ 
ของประเทศในอาเซ�ยนมาสน)บสน:นสร.างความเข.มแขSงของอ:ตสาหกรรมไทยในระยะต�อไป และเพ��อ
เปiดโอกาสให.ผ?.ประกอบการไทยได.ม�ประสบการณ@และแลกเปล��ยนความร?.เพ��อน>ากล)บมาพ)ฒนาต�อ
ยอดในอนาคต

◦ อ>านวยความสะดวกในการเคล��อนย.ายบ:คลากร ICT ท��ม�ท)กษะและความเช��ยวชาญระด)บส?ง และการ
ลงท:นในอ:ตสาหกรรม ICT จากประเทศในกล:�มอาเซ�ยน และ/หร�อกล:�มประเทศพ)นธม(ตรของ 
ASEAN (Plus 3 -จ�น ญ��ป:�น เกาหล�) มาย)งประเทศไทย เพ��อให.ไทยเปWนศ?นย@กลางในการพ)ฒนา 
ICT ของกล:�มประเทศอาเซ�ยน
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◦ สน)บสน:นให.เก(ดความร�วมม�อทางด.านการว(จ)ยและพ)ฒนา และการสร.างนว)ตกรรมร�วมก)นของกล:�ม
ประเทศอาเซ�ยน และกล:�มประเทศอาเซ�ยนก)บประเทศพ)นธม(ตร เช�นการจ)ดต)0ง ASEAN Center of 
Excellence ในสาขาท��ประเทศไทยม�ความโดดเด�น หร�อต.องการม:�งเน.น เช�น สาขาท��เก��ยวก)บ
อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ ข30นในประเทศไทย

3.4 ส�งเสร	มและสน�บสน�นบร	ษ�ทขนาดกลางและขนาดย�อม และผRJประกอบการใหม�
ใหJม/ความเขJมแขVง เพL@อร�วมพ�ฒนาอ�ตสาหกรรม ICT ไทยใหJเต	บโตอย�างต�อเนL@อง เพ��อเปWนการ
บ�มเพาะผ?.ประกอบการรายใหม� และผ?.ประกอบการรายเด(มท��ม�ขนาดเลSกให.เข.มแขSง แข�งข)นได.ในอนาคต โดย
เน.นกล:�มผ?.ประกอบการสาขาต�างๆ ด)งต�อไปน�0

◦ ผ?.ประกอบการฮาร@ดแวร@ ซอฟต@แวร@ และระบบ Embedded System ซ3�งผล(ตอ:ปกรณ@เฉพาะทางด.าน
การสร.างระบบอ)จฉร(ยะ (Smart System) ในด.านต�างๆ 

◦ ผ?.ประกอบการในอ:ตสาหกรรมด(จ(ท)ลคอนเทนต@ร?ปแบบใหม� เช�น DTV, IPTV, e-Learning เพ��อการ
พ)ฒนาเน�0อหาสาระท��ม�ประโยชน@ด.านการศ3กษา ส)งคม และเศรษฐก(จ รวมถ3งเน�0อหาท��แสดงถ3งความ
เปWนเอกล)กษณ@และความหลากหลายของชนชาต(ไทย

◦ ผ?.ประกอบการด.านโทรคมนาคม/อ:ปกรณ@โครงข�ายต�างๆ (รวมซอฟต@แวร@และคอนเทนต@ท��เก��ยวข.อง) 
เพ��อม:�งขยายการใช.เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารในตลาดเก(ดใหม�ซ3�งย)งไม�ม�ความสามารถ
ในการเข.าถ3งเคร��องม�อหร�ออ:ปกรณ@ราคาส?ง

◦ ผ?.ประกอบการซอฟต@แวร@ และการบร(การด.านคอมพ(วเตอร@ใหม�ๆ ท��ให.บร(การท��ใช. ICT เปWนพ�0นฐาน 
(IT-enabled Services) รวมถ3ง Digital Content ท��พ)ฒนา Application ต�างๆ ให.สามารถน>าเสนอ
ส(นค.าและบร(การผ�านช�องทางเทคโนโลย�ใหม�ๆ ท��เก(ดข30นในอนาคต 

◦ ท)0งน�0 การสน)บสน:นอาจเปWนในร?ปของเง(นท:น การจ)ดหาเคร��องม�อ อ:ปกรณ@ เทคโนโลย�ท��ม�ราคาส?งให.ผ?.
ประกอบการมาร�วมใช.งาน การให.ความช�วยเหล�อด.านการจ)ดท>าแผนธ:รก(จและการตลาด การสน)บสน:น
ด.านว(ชาการ เช�น การให.ความร?.เก��ยวก)บการจ)ดท>าค?�ม�อการใช.งาน (Manual) ท��ม�ค:ณภาพเท�ยบเท�า
มาตรฐานสากล การสร.างแรงจ?งใจโดยใช.มาตรการทางภาษ� ภายใต.เง��อนไขท��ก>าหนด เปWนต.น 

3.5 พ�ฒนาระบบหรLอกลไกสน�บสน�น

◦ การสน)บสน:นด.านเง(นท:น ซ3�งเปWนส(�งส>าค)ญมากเน��องจากผ?.ประกอบการของไทย โดยเฉพาะในกล:�ม
อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ ส�วนใหญ�เปWนผ?.ประกอบการขนาดกลางและเลSก ท��ส(นทร)พย@ของธ:รก(จท��ม�
ส�วนของท:นท��จ)บต.องไม�ได. (Intangible assets) มากกว�าท:นท��จ)บต.องได. (Tangible assets) โดย
กลไกการสน)บสน:นอาจเปWนในร?ปของธ:รก(จร�วมท:น (Venture capital) การผ�อนปรนเง��อนไขของการ
ใช.งบประมาณจากภาคร)ฐในการลงท:นท��ม�ความเส��ยงได.ส>าหร)บก(จกรรมด)งกล�าว หร�อกลไกท��
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สามารถลดภาระในการจ)ดหาเง(นลงท:นส>าหร)บผ?.ประกอบการ เช�น เง(นก?.ดอกเบ�0ยต�>า  การม� R&D 
Matching Fund  การค0>าประก)นส(นเช��อ หร�อกองท:นนว)ตกรรม เปWนต.น  ท)0งน�0 การสน)บสน:นด)งกล�าว
ม�ว)ตถ:ประสงค@เพ��อส�งเสร(มการประกอบธ:รก(จในระยะเร(�มต.น เพ��อให.สามารถขยายขนาดเปWน
อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@และเศรษฐก(จสร.างสรรค@ต�อไป 

◦ การเตร�ยมความพร.อมด.านโครงสร.างพ�0นฐานส>าหร)บการพ)ฒนาอ:ตสาหกรรม ซ3�งม(ได.หมายถ3ง
เฉพาะการม�บร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งอย�างท)�วถ3งเท�าน)0น แต�ย)งหมายถ3งโครงสร.างพ�0นฐานการ
ผล(ต/พ)ฒนาของแต�ละอ:ตสาหกรรมท��แตกต�างก)นไป เช�น การม�ศ?นย@กลางท��ร)บผ(ดชอบในการจ)ดหา
รวบรวม อ:ปกรณ@/เคร��องม�อพ�0นฐานส>าหร)บการผล(ตงานแอน(เมช)�น และเกม ซ3�งส�วนใหญ�จะม�ราคาส?ง 
หร�อการจ)ดต)0งศ?นย@กลางในการพ)ฒนา ผล(ต และศ3กษาว(จ)ยด.านด(จ(ท)ลคอนเทนท@เปWนต.น 

◦ ส�งเสร(มและสน)บสน:นให.เก(ดผ?.ประกอบการท��ให.บร(การท��เก��ยวข.องก)บเทคโนโลย�ใหม�ๆ ท��จะเปWน
ประโยชน@ต�อการสร.างสภาพแวดล.อมด.านเทคโนโลย�และ/หร�อโครงสร.างพ�0นฐานของประเทศท��
ม)�นคงปลอดภ)ยและ/หร�อท��เปWนม(ตรต�อส(�งแวดล.อม เช�นบร(การบน Cloud Computing ด.วยการ
พ)ฒนาโครงสร.างพ�0นฐานต�างๆ หร�อแพลตฟอร@มท��จ>าเปWนส>าหร)บการพ)ฒนา หร�อด.วยการร�วมด>าเน(น
การก)บผ?.ประกอบการในร?ปแบบ PPP (Public Private Partnership) เปWนต.น

◦ การม�กฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เอ�0อต�อการพ)ฒนาผ?.ประกอบการและอ:ตสาหกรรม เช�น กฎหมาย
ค:.มครองทร)พย@ส(นทางป9ญญา ซ3�งกฎหมายท��ม�อย?�ป9จจ:บ)นควรต.องม�การทบทวนและปร)บปร:งเพ��อให.
สอดคล.องก)บว(ว)ฒนาการของเทคโนโลย� พร.อมท)0งม�กลไกในการบ)งค)บใช.กฏหมายอย�างเข.มแขSง เพ��อ
สร.างแรงจ?งใจ/ส�งเสร(มให.เก(ดการค(ดค.นหร�อสร.างทร)พย@ส(นทางป9ญญาและนว)ตกรรมท��เปWนของไทย

◦ จ)ดท>าและ/หร�อปร)บปร:งระบบฐานข.อม?ล โดยม�ข.อม?ลท��จ>าเปWน เช�น ข.อม?ลค?�แข�ง, ข.อม?ลเก��ยวก)บ
เคร��องม�อ Open Source, ข.อม?ลพ)นธม(ตรทางธ:รก(จ (Business partner), ช.อม?ลตลาด ฯลฯ ใน 
Segment ต�างๆ เปWนต.น  และให.ม�การใช.ประโยชน@จากฐานข.อม?ลในการว(เคราะห@หร�อคาดการณ@ 
เพ��อจ)ดท>ารายงานเผยแพร�ให.แก�ผ?.ประกอบการน>าไปใช.ประโยชน@ในการวางแผนหร�อก>าหนด
กลย:ทธ@การตลาดตามความเหมาะสม 

◦ ใช.กลไกการจ)ดซ�0อจ)ดจ.างของภาคร)ฐ เพ��อส�งเสร(มการพ)ฒนาอ:ตสาหกรรมภายในประเทศ เช�นการ
ก>าหนดด.านมาตรฐาน และ/หร�อส)ดส�วนของช(0นส�วน/อ:ปกรณ@ท��ม�การผล(ตในประเทศ
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ย�ทธศาสตร�ท/@ 4 ใช. ICT เพ��อสร.างนว)ตกรรมการบร(การของภาคร)ฐแบบบ?รณาการและม�ธรรมาภ(บาล

เป�าหมาย
1.  ประชาชนสามารถด>ารงช�ว(ตอย�างม�ค:ณภาพ ม�ส)มมาอาช�พ ภายใต.ระบบการบร(หารประเทศท��ม�

ธรรมาภ(บาล ด.วยกลไกการอ>านวยความสะดวกจากบร(การของร)ฐอย�างท)�วถ3งและเท�าเท�ยม
2.  ภาคธ:รก(จไทยสามารถแข�งข)นได.ในเวท�โลก ด.วยกลไกการอ>านวยความสะดวกจากบร(การของ

ร)ฐอย�างท)�วถ3งและเท�าเท�ยม
3.  บร(การอ(เลSกทรอน(กส@ของร)ฐม�ความม)�นคงปลอดภ)ยและน�าเช��อถ�อ โดยม�ระบบการบร(หารและ

การจ)ดการท��ม�ประส(ทธ(ภาพ เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อมและประหย)ดพล)งงานตามแนวทางมาตรฐานสากล

ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา

1.    บร(การอ(เลSกทรอน(กส@ของร)ฐม�ความส)มฤทธ(�ผลภายใต.หล)กการของการเปWน “ร)ฐบาลเปiด” หร�อ 
Open Government ท��ต)0งอย?�บนพ�0นฐานของความโปร�งใส ตรวจสอบได. การม�ส�วนร�วม และ
การสร.างความร�วมม�อระหว�างภาคร)ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให.ความส>าค)ญก)บ
การเปiดเผยข.อม?ลของภาคร)ฐต�อสาธารณะในร?ปแบบเปiด (Open government data)

2.    ม�ช�องทางอ(เลSกทรอน(กส@หลากหลายร?ปแบบเพ��อเปiดโอกาสในการม�ส�วนร�วมของท:กภาคส�วน 
(e-Participation) ท)0งในส�วนกลางและส�วนภ?ม(ภาค ในกระบวนการด>าเน(นงานและการต)ดส(นใจ
ท��ส>าค)ญท)0งในกระบวนการท��เก��ยวข.องก)บการบร(หาร น(ต(บ)ญญ)ต( และต:ลาการ 

3.    ยกระด)บการด>าเน(นงานด.าน e-Government ในการจ)ดล>าด)บ e-Government rankings ของ
องค@การสหประชาชาต( ให.ข30นมาอย?�ในกล:�ม Top 30%  (จากท��ผ�านมาจนป9จจ:บ)น อย?�ใน
ล>าด)บท�� 76 จากการจ)ดล>าด)บท)0งหมด 183 ประเทศ)

4.    ประชาชนและภาคธ:รก(จกว�า 85% ม�ความพ3งพอใจต�อบร(การของภาคร)ฐในระด)บมากถ3งมากท��ส:ด

       ม��งสR� Smart Government 2020 ในรRปแบบร�ฐบาลอ	เลVกทรอน	กส�ท/@ฉลาดรอบรRJ (Intelligence) 
       ม/การเชL@อมโยงก�น (Integration) และเปiดโอกาสใหJท�กภาคส�วนเขJามาม/บทบาทร�วม

ในการกXาหนดนโยบายสาธารณะท/@เก/@ยวขJองหรLอกXาหนดรRปแบบบร	การของภาคร�ฐ 
เพL@อใหJท�กคนไดJร�วมร�บประโยชน�จากบร	การอย�างเท�าเท/ยมก�น (Inclusion)       
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กลย�ทธ�และมาตรการ 

4.1  ใหJม/หน�วยงานกลางท/@ม/หนJาท/@ร�บผ	ดชอบในการข�บเคลL@อนการดXาเน	นงานร�ฐบาล
อ	เลVกทรอน	กส� โดยม�หน.าท��หล)กประกอบด.วย

◦ จ)ดท>าแผนท��น>าทาง (Roadmap) ด.านร)ฐบาลอ(เลSกทรอน(กส@ของประเทศ  โดยม�การปร)บปร:งเปWน
ระยะให.สอดคล.องก)บบร(บทท)0งภายในและภายนอก

◦ ออกแบบสถาป9ตยกรรมเทคโนโลย�สารสนเทศภาคร)ฐ (Government IT architecture) เพ��อใช.เปWน 
กรอบแนวทางในการพ)ฒนาระบบ ICT ของหน�วยงานของร)ฐ รวมท)0งส�งเสร(มการออกแบบระบบ 
ICT ท��เน.นการใช.งานส>าหร)บคนท:กกล:�ม (Universal design) ท��รวมถ3งผ?.พ(การและกล:�มคน
ด.อยโอกาส ในส�วนของการเผยแพร�ข.อม?ลหร�อบร(การบนเวSบไซต@ ให.เปWนไปตามมาตรฐานการ
เข.าถ3งท��สอดคล.องก)บมาตรฐานสากล (Web accessibility standard)

◦ ก>าหนดมาตรฐานและแนวปฏ(บ)ต(ด.านมาตรฐานเทคโนโลย�สารสนเทศของภาคร)ฐ โดยเน.นการใช.
มาตรฐานเปiด (Open standard) เพ��อรองร)บการท>างานร�วมก)นระหว�างระบบ โดยไม�ย3ดต(ดก)บ
เทคโนโลย�ใดเทคโนโลย�หน3�ง รวมถ3งก>าหนดแนวปฏ(บ)ต(ในการพ)ฒนาและใช.ระบบเทคโนโลย�
สารสนเทศและการส��อสารของร)ฐท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อมและประหย)ดพล)งงานตามแนวทาง
มาตรฐานสากล และส�งเสร(มหร�อสน)บสน:นหน�วยงานของร)ฐในการปฏ(บ)ต(ตามแนวทางด)งกล�าว

◦ ก>าหนดแนวทางในการพ)ฒนาและจ)ดให.ม�บร(การกลาง (Common services) ท��จ>าเปWนให.แก�
หน�วยงานของร)ฐ เพ��อเปWนโครงสร.างพ�0นฐานร�วมก)นของประเทศ ท��ม�เสถ�ยรภาพ และม�ความม)�นคง
ปลอดภ)ยส?ง เพ��อให.เก(ดการใช.ทร)พยากรอย�างค:.มค�า ต)วอย�างของบร(การกลาง ม�อาท( บร(การระบบ
จดหมายอ(เลSกทรอน(กส@กลางภาคร)ฐ บร(การออกใบร)บรองอ(เลSกทรอน(กส@ บร(การช�องทางเข.าถ3ง
บร(การทางอ(เลSกทรอน(กส@ของภาคร)ฐ (Government e-Service portal) โดยจ>าแนกตามกล:�ม
เปAาหมายท��ส>าค)ญอย�างน.อย 3 กล:�ม ได.แก� ประชาชน ธ:รก(จ และหน�วยงานของร)ฐ, บร(การ
อ(เลSกทรอน(กส@อ��นๆ ท��จ>าเปWนต�องานร)ฐบาลอ(เลSกทรอน(กส@ เช�น เคร��องม�อในการสร.างเคร�อข�ายส)งคม
ออนไลน@ท��หน�วยงานอ��นสามารถน>าไปใช.ในการส.รางเคร�อข�ายส)งคมของหน�วยงานได. เปWนต.น  

◦ ม�ส�วนร�วมในการพ(จารณาจ)ดสรรงบประมาณด.าน ICT ของภาคร)ฐ รวมท)0งม�ส�วนร�วมในการ
พ(จารณาโครงการ ICT ขนาดใหญ�ของภาคร)ฐ

◦ ก>าหนดแนวทางและว(ธ�การในการด>าเน(นการพ)ฒนาความร�วมม�อระหว�างร)ฐและเอกชน เพ��อการให.
บร(การภาคร)ฐ
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โดยให.หน�วยงานด)งกล�าวเร(�มด>าเน(นโครงการน>าร�องการให.บร(การโครงสร.างพ�0นฐานร�วมและ
โปรแกรมประย:กต@ท��เหมาะสมและม�ความต.องการกว.างขวาง ในร?ปแบบ Infrastructure-as-a-Service, 
Application-as-Service หร�อ Platform-as-a-Service แก�หน�วยงานของร)ฐภายในป= 2555 โดยม:�งเปAาหมายท��
การใช.ทร)พยากรร�วมก)น และการประหย)ดพล)งงาน และให.ม�การต(ดตามประเม(นผลเพ��อพ(จารณาความเหมาะ
สมในการขยายเปWนบร(การท��เตSมร?ปแบบในระยะต�อไป ท)0งน�0 ใช.หล)กการของการสร.าง Shared service hub โดย
ม�ระบบและเคร��องม�อท��ร)ฐเปWนเจ.าภาพ ม�ล?กค.าภาคร)ฐเข.ามาใช.บร(การ ในร?ปแบบ Utility model ท��คล.ายก)บระบบ
สาธารณ?ปโภคพ�0นฐานอ��นๆ เช�น บร(การไฟฟAา ประปา เปWนต.น

ท)0งน�0 ในการด>าเน(นงานตามกรอบอ>านาจหน.าท��ข.างต.น ให.ค>าน3งถ3งการประหย)ดพล)งงานและไม�
ท>าลายส(�งแวดล.อม และให.ม�ความเช��อมโยงในการด>าเน(นงานก)บคณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศและการ
ส��อสารแห�งชาต( ท��นายกร)ฐมนตร�เปWนประธาน และคณะกรรมการธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@  และให.ม�การบ)งค)บ
ใช.กรอบแนวทางต�างๆ ท��หน�วยงานน�0จ)ดท>าข30นและได.ร)บการเหSนชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศ
และการส��อสารแห�งชาต( โดยใช.กลไกการพ(จารณาจ)ดสรรงบประมาณรายจ�ายประจ>าป=ด.าน ICT โดยค>าน3งถ3ง
การใช.ทร)พยากรอย�างค:.มค�า ลดความซ0>าซ.อน และเอ�0อต�อการบ?รณาการบร(การระหว�างหน�วยงาน

4.2  จ�ดต�0งและพ�ฒนาความเขJมแขVงของสภา CIO ภาคร�ฐ (Government CIO Council) 
ซT@งม/สมาช	กประกอบดJวย CIO จากหน�วยงานภาคร�ฐ ท�0งส�วนกลางและส�วนทJองถ	@น โดยม�
ว)ตถ:ประสงค@เพ��อ         

◦ เปWนเวท�แลกเปล��ยนเร�ยนร?.  และต(ดตามความก.าวหน.าของเทคโนโลย�ท��จะเปWนประโยชน@ต�อการ
พ)ฒนาบร(การอ(เลSกทรอน(กส@ในร?ปแบบท��ม�ความหลากหลายและสามารถสนองตอบความต.องการ
ของประชาชนและภาคธ:รก(จได.ด�ข30น 

◦ ส�งเสร(มให.เก(ดการท>างานร�วมก)นและเก(ดบ?รณาการระหว�างหน�วยงาน

◦ เปWนต)วแทนของ CIO ภาคร)ฐท��ร�วมในการพ(จารณาโครงการ ICT ขนาดใหญ�ของภาคร)ฐ

◦ ร�วมท>างานก)บหน�วยงานกลางข.างต.นในการก>าหนดแนวทางการพ)ฒนาความร?.และท)กษะด.าน ICT 
ให.แก�บ:คลากรของร)ฐท:กระด)บ ท)0งในส�วนกลางและส�วนภ?ม(ภาค รวมท)0งการวางแนวทางของ
หล)กส?ตรการพ)ฒนาศ)กยภาพ CIO ของภาคร)ฐเพ��อให.ม�ระด)บความร?.ความสามารถท��เหมาะสมใน
การข)บเคล��อนการด>าเน(นงานให.บรรล:ว)ตถ:ประสงค@ตามท��ก>าหนดในกรอบนโยบายฯ ฉบ)บน�0

4.3  ส�งเสร	มใหJหน�วยงานของร�ฐพ�ฒนาบร	การอ	เลVกทรอน	กส�ตามแนวทาง 
“ร�ฐบาลเปiด” หรLอ Open Government โดยใชJประโยชน�จากเทคโนโลย/ Web 2.0  เครLอข�าย
ส�งคมออนไลน� และว	ทยาการบร	การ โดยม�มาตรการด)งน�0
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◦ ให.ย3ดหล)กการให.บร(การตามหล)กธรรมาภ(บาล ท��เน.นแนวทาง “ร)ฐบาลเปiด” หร�อ Open 
Government ท��ต)0งอย?�บนพ�0นฐานของความโปร�งใส ตรวจสอบได., การม�ส�วนร�วม, และการสร.าง
ความร�วมม�อระหว�างภาคร)ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให.ความส>าค)ญก)บการเปiดเผย
ข.อม?ลของภาคร)ฐต�อสาธารณะในร?ปแบบเปiด (Open government data)  โดยร)ฐต.องเปiดเผยข.อม?ล
ข�าวสารเก��ยวก)บการด>าเน(นงานของร)ฐให.ประชาชนท)�วไปและภาคธ:รก(จสามารถเข.าถ3งและน>าไปใช.
ประโยชน@ได. ท)0งน�0 ข.อม?ลข�าวสารท��ส>าค)ญและควรเปiดเผยต�อสาธารณะ ม�อาท( ข.อม?ลเก��ยวก)บงบ
ประมาณและการใช.จ�ายเง(นของร)ฐ  นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผลการด>าเน(นงาน
รายไตรมาส และให.ม�การสร.างกลไกตรวจสอบ เพ��อเพ(�มประส(ทธ(ภาพของการใช.งบประมาณ เพ��อ
ให.ผลประโยชน@เข.าถ3งประชาชนอย�างท)�วถ3งและแท.จร(ง 

◦ ในส�วนของการพ)ฒนาบร(การ ให.เน.นบร(การท��ประชาชนสามารถเข.าถ3งได.จากท:กท�� ท:กเวลา จากท:ก
อ:ปกรณ@ โดยเฉพาะอ:ปกรณ@เคล��อนท��หร�อพกพา ในส�วนของข.อม?ลท��เปiดเผย ให.คณะกรรมการระด)บ
ชาต( ท��เก��ยวข.อง เช�น คณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารแห�งชาต( หร�อคณะ
กรรมการข.อม?ลข�าวสารของทางราชการ พ(จารณาหล)กการส>าค)ญท��จะใช.เปWนกรอบแนวทางหร�อ
เง��อนไขในการเปiดเผยข.อม?ล (Open government data principles)  เช�น เปWนข.อม?ลท��ไม�ข)ดก)บข.อ
ก>าหนดความเปWนส�วนต)ว ความม)�นคงของประเทศ หร�อเอกส(ทธ(�ท��ชอบด.วยเหต:ผล เปWนต.น

◦ ส�งเสร(มการใช.เคร�อข�ายส)งคมออนไลน@ (Social media) เพ��อเปWนเวท�ในการเข.าถ3ง เผยแพร�ข.อม?ล
ข�าวสาร และร)บฟ9งความค(ดเหSนจากประชาชนและ/หร�อผ?.ร)บบร(การ รวมท)0งการแลกเปล��ยนแนว
ปฏ(บ)ต(ท��ด� (Best practices) จากส�วนกลางส?�ส�วนภ?ม(ภาค หร�อในทางกล)บก)น รวมท)0งในภาคส�วน
อ��นๆ ด.วย เช�น ในกรณ�ของการให.ความช�วยเหล�อและฟ��นฟ?ผ?.ประสบภ)ย และในระบบเต�อนภ)ย
สาธารณะ 

◦ จ)ดให.ม�ระบบความม)�นคงปลอดภ)ยเพ��อสร.างความม)�นใจและความน�าเช��อถ�อในการใช.บร(การข.อม?ล
ข�าวสารและบร(การธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ของภาคร)ฐ รวมท)0งในการใช.เคร�อข�ายส)งคมออนไลน@
ท��ภาคร)ฐเปWนเจ.าภาพ

4.4   ส�งเสร	มการออกแบบระบบท/@เนJนผลล�พธ�ในเช	งบร	การ ท/@สามารถนXากล�บ
มาใชJใหม�ไดJ (Reusable) 

โดยเฉพาะสถาป9ตยกรรมในแนวทาง Service Oriented Architecture (SOA) โดยเร(�มต)0งแต� 
กระบวนการออกแบบงานบร(การ จนถ3งระบบซอฟต@แวร@ท��รวม User Interface, Software Components และ
อ��นๆ ซ3�งท)0งหมดจะเปWนระบบบร(การท��มารองร)บการท>างานบร(การประชาชน โดยหน�วยงานของร)ฐจะต.องสร.าง
ท)กษะด.านว(ศวกรรมซอฟต@แวร@ และสถาป9ตยกรรมซอฟต@แวร@ให.ก)บบ:คลากรท��เก��ยวข.อง
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4.5  พ�ฒนาบ�คลากรของภาคร�ฐในแนวทางท/@สอดคลJองก�บว	ว�ฒนาการดJานนว�ตกรรมบร	การ
โดยในกรณ�ของบ:คลากรไอท� ท)กษะท��ต.องการจะม� 2 ประเภท ข30นก)บประเภทของงานท��ร)บผ(ดชอบ 

ประกอบด.วยท)กษะในการออกแบบและเข.าใจสถาป9ตยกรรม ICT และท)กษะในการจ)ดหาระบบ ICT ตาม
แนวทางใหม�ท��เน.นในเร��องการใช.บร(การ ICT จากภายนอก เช�น การจ)ดหาบร(การ Cloud Computing ให.
เหมาะสมก)บระบบต�างๆ ท��ออกแบบไว.ขององค@กร โดยหน�วยงานเปWนเพ�ยงผ?.ใช.บร(การไม�จ>าเปWนต.องท>า
การพ)ฒนาระบบงานต�างๆ เอง

ในกรณ�ข.าราชการและ/หร�อพน)กงานท)�วไป จ>าเปWนต.องพ)ฒนาท)กษะความร?.ด.านการใช. ICT 
พ�0นฐานท��เปWนการใช.อย�างฉลาด ม�ว(จารณญาณ และร?.เท�าท)น ควบค?�ก)บท)กษะความร?.เฉพาะท��สอดคล.องก)บความ
ต.องการของต>าแหน�งงาน รวมถ3งควรพ)ฒนาท)กษะและสมรรถนะท��จ>าเปWนต�อการท>างานร�วมก)บภาคประชาส)งคม 
และสมรรถนะในการศ3กษาและค.นคว.าหาข.อม?ลจากรอบต)ว เพ��อน>ามาช�วยพ)ฒนาบร(การให.แก�ประชาชน

 

4.6  พ�ฒนาศ�กยภาพและส�งเสร	มการว	จ�ยและพ�ฒนาในดJานท/@เก/@ยวก�บว	ทยาการบร	การ 
(Research in service science) 

พ)ฒนาศ)กยภาพและส�งเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนาท��เก��ยวก)บว(ทยาการบร(การ (Research in Service 
Science) ซ3�งเปWนเร��องท��ประกอบด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@ระหว�างผ?.ท��เก��ยวข.องในท:กส�วนท:กข)0นตอน
ของระบบบร(การ เพ��อท>าความเข.าใจในเร��องความต.องการ เง��อนไข หร�ออ��นๆ ท��จะส�งผลต�อความพ3งพอใจ อ)นจะ
น>าไปส?�การพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ ท��สามารถตอบสนองความต.องการของประชาชนหร�อผ?.ร)บบ(การได.อย�าง
ม�ประส(ทธ(ภาพ โดยการร?.เท�าท)นและเล�อกใช.เทคโนโลย�ท��เหมาะสม ผลงานว(จ)ยและพ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.
เพ��อสน)บสน:นการสร.างนว)ตกรรมการบร(การของภาคร)ฐ และการบร(หารงานบร(การด)งกล�าวข.างต.น โดยการ
ร�วมม�อก)บภาคเอกชน

4.7  เสร	มสรJางศ�กยภาพของหน�วยงานระด�บภRม	ภาคและองค�กรปกครองส�วนทJองถ	@น 
เพL@อใหJสามารถจ�ดบร	การร�ฐบาลอ	เลVกทรอน	กส�ในระด�บทJองถ	@นแก�ประชาชน

◦ จ)ดสรรทร)พยากร รวมถ3งพ)ฒนาศ)กยภาพของบ:คลากรท��จ>าเปWนต�อการพ)ฒนาบร(การอ(เลSกทรอน(กส@ 
ให.ก)บหน�วยงานภาคร)ฐในระด)บท.องถ(�นท��เหมาะสมก)บความต.องการของช:มชนหร�อท.องถ(�น 
ประกอบด.วยโครงข�าย ICT ท��ม�ความม)�นคงปลอดภ)ยและกระจายต)วอย�างท)�วถ3ง งบประมาณ 
บ:คลากร และองค@ความร?.ท��เก��ยวก)บการใช. ICT ย:คใหม�ในภาคร)ฐ รวมถ3งด.วยมาตรฐานระบบต�างๆ 

◦ พ)ฒนา/ใช.ประโยชน@ต�อยอดจากศ?นย@สารสนเทศช:มชน หร�อศ?นย@ ICT ช:มชน เพ��อให.ประชาชนท)�วไป
สามารถไปใช.ประโยชน@และเข.าถ3งบร(การอ(เลSกทรอน(กส@ของร)ฐ ได.อย�างท)�วถ3งและเท�าเท�ยม

◦ ให.องค@กรปกครองส�วนท.องถ(�น จ)ดให.ม�บ:คลากรท��ร)บผ(ดชอบงานด.าน ICT เพ��อประสานงานก)บหน�วย
งานกลางในการเร�ยนร?.มาตรฐานต�างๆ รวมท)0งการบร(หารทร)พยากร และผล)กด)นการด>าเน(นงานด.าน 
ICT ท��สอดคล.องก)บแนวปฏ(บ)ต(ของส�วนกลาง และสร.างกลไกให.ม�การท>างานร�วมก)บ CIO จ)งหว)ด 
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4.8 พ�ฒนาหรLอต�อยอดโครงสรJางพL0นฐานขJอมRลภRม	สารสนเทศแห�งชาต	ของ
ประเทศไทย หรLอ National Spatial Data Infrastructure (NSDI) ใหJสามารถตอบสนองความ
ตJองการขJอมRลเช	งพL0นท/@ของท�กภาคส�วนไดJอย�างถRกตJองและม/ประส	ทธ	ภาพ  เพ��อให.ท:กส�วน
ราชการ ภาคธ:รก(จ หร�อประชาชนท��ม�ความจ>าเปWนต.องใช.ข.อม?ลสามารถเข.าถ3งและใช.ข.อม?ลเช(งพ�0นท��ท��ม�เอกภาพ
ร�วมก)นได. ผ�านระบบอ(นเทอร@เนSตท��ม�ความม)�นคงปลอดภ)ย โดยม�องค@ประกอบท��ส>าค)ญของ NSDI ได.แก�

1)  กรอบนโยบายและการบร(หารจ)ดการ (Policy and management framework)

2)  มาตรฐานข.อม?ล (Technical / Geospatial data standard)

3)  ข.อม?ลพ�0นฐาน (Fundamental geographic data set)

4)  เคร�อข�ายเพ��อการบร(การข.อม?ล (Clearinghouse network หร�อ Access network)

ท)0งน�0 องค@ประกอบท)0งส��ส�วนรวมก)นจะเปWนกรอบแนวทางในการสร.างร�วมม�อระหว�างหน�วยงานท��
เก��ยวข.อง เพ��อการพ)ฒนาระบบภ?ม(สารสนเทศของประเทศไทยท��ม�เอกภาพ ซ3�งประกอบด.วยเทคโนโลย� ว(ธ�การ
และมาตรฐานส>าหร)บการเผยแพร�ข.อม?ล การส�งเสร(มการพ)ฒนา การประย:กต@ใช.งานด.านระบบภ?ม(สารสนเทศ 
ในการให.บร(การข.อม?ลเช(งพ�0นท��เพ��อประกอบการต)ดส(นใจหร�อการวางแผนของหน�วยงานต�างๆ ท��เก��ยวข.องใน
ท:กระด)บ รวมท)0งการให.บร(การแก�ภาคประชาชนและภาคธ:รก(จ

ย�ทธศาสตร�ท/@ 5  พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพ��อสร.างความเข.มแขSงของภาคการผล(ต ให.สามารถพ3�งตนเอง
และแข�งข)นได.ในระด)บโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบร(การ และเศรษฐก(จสร.างสรรค@ เพ��อเพ(�มส)ดส�วน
ภาคบร(การในโครงสร.างเศรษฐก(จโดยรวม

เป�าหมาย
1.  ICT เปWนส(�งจ>าเปWนต�อท:กสาขาการผล(ต ธ:รก(จ และว(สาหก(จช:มชน ท��ถ?กน>ามาใช.เปWนเคร��องม�อ

ในการเพ(�มผล(ตภาพการผล(ต ผ?.ประกอบการและแรงงานม�ข�ดความสามารถด.าน ICT มากข30น สามารถประย:กต@
ใช. ICT สร.างสรรค@ค:ณค�าใหม�ๆ ในส(นค.าและบร(การได.อย�างม�ประส(ทธ(ภาพ  รวมถ3งการใช. ICT เปWนส�วนหน3�ง
ของการด>าเน(นงาน ต)0งแต�ระบบฐานข.อม?ลไปจนถ3งป9ญญาประด(ษฐ@ท��ก�อให.เก(ดนว)ตกรรมในส(นค.าและบร(การ 
โดยเฉพาะในสาขาการผล(ตท��ส>าค)ญและม�ศ)กยภาพ เช�น ภาคเกษตร  บร(การท��ม�ม?ลค�าส?ง  อ:ตสาหกรรมการผล(ต 
และอ:ตสาหกรรมท��ใช.ความค(ดสร.างสรรค@ 

ICT ข�บเคลL@อนการสรJางองค�ความรRJ ความค	ดสรJางสรรค� และนว�ตกรรมในส	นคJาและบร	การ
ท/@ไทยม/ศ�กยภาพ แปลงสภาพเศรษฐก	จจากฐานการผล	ตสR�เศรษฐก	จฐานบร	การ

และฐานความค	ดสรJางสรรค�
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2.  ม?ลค�าผล(ตภ)ณฑ@มวลรวมในประเทศ (GDP) ในภาคเกษตรและภาคบร(การเพ(�มข30น  อ)นเน��องมาจาก
การสร.างสรรค@ส(นค.าและบร(การใหม� ควบค?�ไปก)บการพ)ฒนานว)ตกรรมบร(การบนพ�0นฐานส(นค.าและบร(การด)0งเด(ม 

3.  ธ:รก(จประเภทใหม� รวมถ3งต>าแหน�งงานใหม� ซ3�งเก(ดข30นจากบ?รณาการภาคการผล(ตก)บ
อ:ตสาหกรรมบร(การ อ:ตสาหกรรม ICT และสาขาการผล(ตท��ไม�ใช� ICT เก(ดนว)ตกรรมของธ:รก(จ/บร(การใหม�ท��ได.
จากการผสมผสานระหว�างแนวค(ดการท>าธ:รก(จ  ความค(ดสร.างสรรค@ เทคโนโลย� ICT และด(จ(ท)ลคอนเทนต@ โดย
ใช.ความร?.หร�อภ?ม(ป9ญญาของท:นมน:ษย@เปWนป9จจ)ยการผล(ตท��ส>าค)ญ 

4.  ผล(ตภาพการผล(ตต�อการใช.ป9จจ)ยการผล(ตท:กสาขาเศรษฐก(จเพ(�มข30น บนพ�0นฐานแนวค(ดท��ว�า
อ(ทธ(พลของ ICT จะช�วยเพ(�มประส(ทธ(ภาพในกระบวนการท>างาน การผล(ต การตลาด การขนส�ง  และการ
ปฏ(ส)มพ)นธ@ก)บล?กค.า

ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา

1.  ประส(ทธ(ภาพและผล(ตภาพการผล(ต (Productivity)1 ภาคเกษตรเพ(�มข30นไปอย?�ใน
    กล:�ม Top 50% จากป9จจ:บ)นอย?�ในกล:�ม 10% ท��ม�ผล(ตภาพการผล(ตต�>าท��ส:ด
2.  ระด)บความพร.อมของการใช. ICT ในภาคธ:รก(จ (ใน e-Readiness Rankings) เพ(�มข30น
    ไปอย?�ในกล:�ม Top 50% จากป9จจ:บ)นอย?�ในกล:�ม Top 70% ของประเทศท��ม�การจ)ดล>าด)บ
3.  ส)ดส�วนม?ลค�าของการท>าธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ (พาณ(ชย@อ(เลSกทรอน(กส@) ต�อ GDP 
    เพ(�มข30นเปWนร.อยละ 10 ภายในป= 2558 และเพ(�มข30นเปWนร.อยละ 20 ภายในป= 2563 
4.  ต.นท:นด>าเน(นการด.านโลจ(สต(กส@ลดลงเหล�อร.อยละประมาณ 12% ต�อ GDP

กลย�ทธ�และมาตรการ 

5.1  เพ	@มความเขJมแขVงใหJก�บฐานการผล	ตของประเทศ
◦ พ)ฒนาการใช. ICT ส>าหร)บกระบวนการผล(ตตลอดห�วงโซ�ม?ลค�า (Global value chain) เสร(ม

ประส(ทธ(ภาพห�วงโซ�การผล(ต การตลาด และระบบการขนส�งด.วยเทคโนโลย� ICT ท��เหมาะสม 
ม�ความม)�นคงปลอดภ)ยส?ง และเปWนไปตามมาตรฐานสากล และม:�งเน.นการผล(ตแบบ zero waste 
ในท:กสาขาการผล(ต  

1 หมายถ3ง การปร)บปร:งประส(ทธ(ภาพการผล(ตเพ��อให.ผลผล(ตม�ปร(มาณและ/หร�อม?ลค�าเพ(�มส?งข30น โดยค>าน3งถ3งการใช.ความ
ก.าวหน.าทางว(ทยาศาสตร@และเทคโนโลย�ในการปร)บปร:งค:ณภาพป9จจ)ยการผล(ต ได.แก� ว)ตถ:ด(บ อ:ปกรณ@การผล(ต ตลอดจน
บ:คลากรท��ม�ส�วนร�วมในการผล(ต
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◦ สน)บสน:นการใช. ICT ในการบร(หารความเส��ยงในกระบวนการผล(ต  การควบค:มค:ณภาพส(นค.าให.
ได.มาตรฐานและการตรวจสอบย.อนกล)บ (Traceability) โดยการสร.างแรงจ?งใจแก�ภาคเอกชนใน
การลงท:น เช�น มาตรการทางภาษ� 

◦ สน)บสน:นการพ)ฒนาความร?. โดยเฉพาะเร��องสหว(ทยาการ ว(ทยาการบร(การ การจ)ดการ และ
ว(ศวกรรม (SSME: Service Science, Management and Engineering) ให.ก)บผ?.ประกอบการ 
และพน)กงาน โดยใช.กลไกการฝ�กอบรมออนไลน@ ในร?ปแบบ e-Learning ให.ผ?.สนใจสามารถเข.าถ3ง
และเร�ยนร?.ได.ท:กท�� ท:กเวลาท��ต.องการ  เพ��อให.เก(ดนว)ตกรรมในส(นค.าและบร(การ และการสร.าง
อาช�พหร�อสาขาความเข��ยวชาญใหม�ๆ โดยร)ฐอาจสร.างกลไกแรงจ?งใจ และอาจร�วมม�อก)บภาค
เอกชนในร?ปแบบ Public Private Partnership : PPP 

◦ ผสาน ICT เข.าก)บอ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ในการแปลงอ:ตสาหกรรมการผล(ตจากการเปWนผ?.ผล(ต
ตามค>าส)�งซ�0อของล?กค.า (OEM: Original Equipment Manufacturer) เปWนผ?.ออกแบบผล(ตภ)ณฑ@ 
(ODM: Original Design Manufacturing)  เพ��อก.าวเข.าส?�การเปWนผ?.ผล(ตและขายภายใต.ตรา
ส)ญล)กษณ@ของตนเอง (OBM: Original Brand Manufacturer) 

◦ สร.างแรงจ?งใจให.ผ?.ประกอบธ:รก(จสร.างนว)ตกรรมส(นค.าและบร(การเพ��อสร.างสรรค@ให.เก(ดส(นค.าและ
บร(การประเภทใหม� และร)ฐอ>านวยความสะดวกในการจดส(ทธ(บ)ตรท)0งในและต�างประเทศ

5.2  ขยายตลาดและสรJางโอกาสทางธ�รก	จใหJแก�ผRJประกอบการ

◦ ส�งเสร(มและพ)ฒนาการใช.เทคโนโลย� ICT และพาณ(ชย@อ(เลSกทรอน(กส@ในกล:�มผ?.ประกอบการขนาด
กลางและเลSก (SMEs) ว(สาหก(จช:มชน  cluster  สหกรณ@  กล:�มภาคการเกษตรในการปร)บปร:ง
กระบวนการทางธ:รก(จ การค.า/ การบร(การ และการเข.าถ3งตลาด เพ��อยกระด)บข�ดความสามารถใน
การแข�งข)น โดยร)ฐให.การสน)บสน:นเท�าท��จ>าเปWน อาท( การสร.างแรงจ?งใจ เช�น การน>าค�าใช.จ�ายใน
การลงท:นด.าน ICT ของผ?.ประกอบการท��เปWน SMEs ไปห)กภาษ�ได. เปWนต.น

◦ สน)บสน:นการสร.างเคร�อข�ายพ)นธม(ตร และเช��อมโยงการตลาดให.ก)บ SMEs ท��ม�ความช>านาญ
เฉพาะด.าน และม�ศ)กยภาพในด.านการสร.างนว)ตกรรม เพ��อท��ท>าหน.าท��เปWนห�วงโซ�อ:ปทานให.ก)บ
บร(ษ)ทขนาดใหญ�ท)0งในและต�างประเทศ 

◦ เสร(มสร.างความเช��อม)�นในการท>าธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ โดยม�การบ)งค)บใช.กฎหมายท��ม�
ประส(ทธ(ภาพ พ)ฒนาความร?.ความเข.าใจแก�ผ?.ประกอบการ โดยเฉพาะผ?.ประกอบการขนาดเลSก 
ว(สาหก(จช:มชน เคร�อข�ายเกษตรกร รวมท)0งพ)ฒนาความเข.มแขSงของกลไกการค:.มครองผ?.บร(โภค 
และการต)ดส(นข.อพ(พาท
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◦ สน)บสน:นการเพ(�มประส(ทธ(ภาพ และความปลอดภ)ยของระบบการช>าระเง(นทางอ(เลSกทรอน(กส@  
(e-Payment gateway) ของประเทศไทยท��ช>าระเง(นออนไลน@ได.โดยไร.อ:ปสรรค รวมถ3งพ(จารณา
ลดเง��อนไขหร�อกฎ ระเบ�ยบอ)นเปWนอ:ปสรรคต�อการน>าระบบ payment gateway มาใช.ในธ:รก(จ 

◦ ส�งเสร(มและสน)บสน:นให.ม�การน>าเทคโนโลย�ส��อส)งคม (Social media) มาสน)บสน:นการจ)ดการ
ธ:รก(จและการตลาด ท)0งในระด)บประเทศ ระด)บภ?ม(ภาค และระด)บโลก โดยร)ฐสร.างความร?. ความ
เข.าใจแก�ผ?.ประกอบการ และจ)ดให.ม�โครงสร.างพ�0นฐานท��เหมาะสม

5.3  พ�ฒนาค�ณค�าใหJก�บส	นคJาและบร	การ (Value creation)

◦พ)ฒนาศ)กยภาพและส�งเสร(มงานว(จ)ยและพ)ฒนาเก��ยวก)บว(ทยาการบร(การ (Service science, 
Service research) ซ3�งต.องอาศ)ยองค@ความร?.ในสหว(ทยาการ (Multidiscipline) เปWนเร��องท��ประกอบ
ด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@ระหว�างผ?.ท�� เก��ยวข.องในท:กส�วนท:กข)0นตอนของระบบบร(การ เพ��อ
ท>าความเข.าใจในเร��องความต.องการ เง��อนไข หร�ออ��นๆ ท��จะส�งผลต�อความพ3งพอใจ อ)นจะน>าไปส?�การ
พ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ โดยการร?.เท�าท)นและเล�อกใช.เทคโนโลย�ท��เหมาะสม ผลงานว(จ)ยและ
พ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.เพ��อสน)บสน:นการสร.างนว)ตกรรมการบร(การ โดยการร�วมม�อก)บภาคเอกชน 

◦สน)บสน:นให.ม�การจ)ดเวท�บน Cyber space ท��เปWนเวท�แลกเปล��ยนเร�ยนร?. และส�งเสร(มแนวค(ดของ
การพ)ฒนานว)ตกรรมแบบเปiด หร�อ Open innovation โดยการใช.ประโยน@จากองค@ความร?. ความ
ค(ดสร.างสรรค@ และประสบการณ@จากภายนอกมาต�อยอดจากส(�งท��ตนม� เพ��อลดเวลาในการค(ดค.น
นว)ตกรรมผล(ตภ)ณฑ@ บร(การ และกระบวนการ (เช�นกรณ�ของ InnoCentive.com) และสามารถใช.
เวลาในการค(ดหาร?ปแบบธ:รก(จนว)ตกรรมท��เหมาะสม ท��จะสร.างโอกาสความได.เปร�บเหน�อค?�แข�ง
และเปWนป9จจ)ยน>าไปส?�ความส>าเรSจของธ:รก(จ

◦ส�งเสร(มให.ม�การประกวดนว)ตกรรมท��เก(ดจากการผสานความค(ดสร.างสรรค@ก)บเทคโนโลย� ICT ใน
กระบวนการผล(ตส(นค.าและบร(การ โดยเฉพาะส(นค.าและบร(การท��อาศ)ยฐานว)ฒนธรรมและ
ภ?ม(ป9ญญาไทย โดยม:�งเน.นการสร.างนว)ตกรรมบร(การท��สร.างค:ณค�า ท��ตอบสนองความต.องการของ
ผ?.บร(โภคเฉพาะกล:�ม และม�กลไกให.ผ?.ประกอบการน>าไปขยายผลได.

◦ส�งเสร(มการประย:กต@ใช.ส��อส)งคม (Social media) ในการเช��อมโยงกล:�มล?กค.าต�างๆ เพ��อสร.าง
ช:มชนท��ม�ความต.องการส(นค.าและบร(การเหม�อนๆ ก)น เพ��อประโยชน@ในการศ3กษาความต.องการ
และเปWนช�องทางในการส��อสารก)บล?กค.ากล:�มเฉพาะ อ)นเปWนการสร.างความเช��อม)�นและเพ(�มค:ณค�า
ในส(นค.าและบร(การ และน>าไปส?�การม�ส�วนร�วมของผ?.บร(โภคในการออกแบบ (Co-creation) ส(นค.า
และบร(การท��เหมาะสมหร�อสอดคล.องก)บความต.องการของตน

◦พ)ฒนาค:ณภาพส(นค.าและบร(การ โดยเฉพาะส(นค.าและบร(การในส�วนภ?ม(ภาคหร�อท.องถ(�นให.
สามารถสนองตอบความต.องการของกล:�มล?กค.าใหม�ท��ก>าล)งเก(ดข30นอย?�ท)�วโลก โดยใช.ระบบการ
จ)ดการความร?.เช(งร:ก การท>าก(จกรรมส�งเสร(มความร?. และการท>างานร�วมก)บเคร�อข�ายในพ�0นท��เพ��อ
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เพ(�มเต(มความร?.และข.อม?ลใหม�ๆ ให.ผ?.ประกอบการอย�างต�อเน��องรวมถ3งพ)ฒนาศ)กยภาพให.สามารถ
ต�อยอดการออกแบบโดยใช.ความค(ดสร.างสรรค@  ว)ตถ:ประสงค@ค�อการแปลงส(นทร)พย@ท��ม�อย?�
มากมายในพ�0นท�� ท)0งทร)พยากรธรรมชาต( รวมก)บส(นทร)พย@ว)ฒนธรรม ภ?ม(ป9ญญา และความร?. เปWน
ท:นท��ใช.ในการประกอบอาช�พ โดยขยายผลโครงการ “ศ?นย@ความร?.ก(นได.” ท��ได.ร(เร(�มไว.แล.วในบาง
พ�0นท�� หร�อก(จกรรมอ��นท��ม�ว)ตถ:ประสงค@สอดคล.องก)บแนวค(ดด)งกล�าว ไปย)งภ?ม(ภาคหร�อพ�0นท��อ��นๆ 
และสน)บสน:นให.เก(ดเวท�แลกเปล��ยนเร�ยนร?.โดยใช.เคร�อข�ายส)งคม เพ��อเผยแพร�ประสบการณ@และ
แนวปฏ(บ)ต(ท��ส>าเรSจ (Best practices) ในวงกว.าง

◦ส�งเสร(มให.เก(ด Virtual city ท��จ>าลองสถานท��ท�องเท��ยวส>าค)ญในประเทศไทย เพ��อให.น)กท�องเท��ยวท)�ว
โลกได.ท�องเท��ยวออนไลน@ในบรรยากาศเสม�อนจร(ง และสามารถส)�งซ�0อส(นค.าและบร(การท��ต.องการได.

ในการพ)ฒนา ICT เพ��อสร.างความเข.มแขSงของภาคการผล(ต ควรให.ความส>าค)ญเปWนพ(เศษก)บภาค
การผล(ตท��ไทยม�ศ)กยภาพ ได.แก� ภาคการเกษตรและภาคบร(การ โดยม�แนวทางการข)บเคล��อนเพ��อน>าไปส?�
 “เกษตรอ)จฉร(ยะ” (Smart agriculture) และ “บร(การอ)จฉร(ยะ” (Smart service) ด)งปรากฏในกรอบ ก-1 และ
กรอบ ก-2  ข.างล�างน�0
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กรอบ ก-1 

การพ�ฒนาและประย�กต�  ICT เพL@อสน�บสน�นการเพ	@มความเขJมแขVงใหJก�บภาคเกษตรของไทย

  

เป�าหมาย
1.  เพ(�มผล(ตภาพการผล(ตส(นค.าเกษตรและอาหาร เพ��อสนองความต.องการเก��ยวก)บส(นค.าเกษตรและอาหารได.ครบถ.วน 

ภายใต.เง��อนไขการใช.ป9จจ)ยการผล(ต (ท��ด(น  น0>า  แรงงาน  ท:นและเทคโนโลย�) ให.เก(ดประส(ทธ(ภาพส?งส:ด  และสามารถปร)บต)ว
ให.เข.าก)บการเปล��ยนแปลงของสภาพภ?ม(อากาศได. และปAองก)น/ควบค:มความเส�ยหายอ)นเก(ดจากภ)ยธรรมชาต(และโรคระบาด
ในภาคเกษตรได.

2.  เกษตรกร/ผ?.ผล(ตอาหารม�ความร?.  เท�าท)น และม�ว(จารณญาณในการน>าข.อม?ล  ความร?.ใหม�  ภ?ม(ป9ญญาท.องถ(�น และ
เทคโนโลย�สารสนเทศไปใช.ในการพ)ฒนาการผล(ตและการค.าส(นค.าเกษตรและอาหารท)0งภายในและระหว�างประเทศ เพ��อให.
ค:ณภาพช�ว(ตของเกษตรกรในชนบทด�ข30น ลดช�องว�างรายได.ระหว�างอาช�พเกษตรกรก)บอาช�พอ��น

3.  ส(นค.าเกษตรและอาหารของไทยเปWนท��ต.องการของตลาดโลก และม�ค:ณภาพตามมาตรฐานท��สากลยอมร)บ  สามารถ
แข�งข)นก)บส(นค.าเกษตรและอาหารจากประเทศค?�แข�งได.  

4.  สามารถร)กษาความม)�นคงด.านอาหารของประชากรในประเทศได.อย�างย)�งย�น โดยประชากรไทยท:กคน สามารถ
เข.าถ3งอาหารท��ม�ความปลอดภ)ยต�อส:ขภาพ และผ?.บร(โภคม�ว(จารณญาณในการบร(โภคส(นค.าเกษตรและอาหาร  

5.  ประเทศไทยสามารถคงไว.ซ3�งและใช.ประโยชน@จากความหลายหลายทางช�วภาพ ท)0งจากภายในและภายนอก
ประเทศ เพ��อความย)�งย�นของระบบเกษตรกรรมและอาหารในอนาคต

กลย�ทธ�และมาตรการ

1.  เพ	@มศ�กยภาพและผล	ตภาพในกระบวนการผล	ต  สรJางนว�ตกรรมในส	นคJาเกษตร

• สน)บสน:นเทคโนโลย� ICT ท��ใช.งานง�ายให.ก)บเกษตรกรเพ��อเพ(�มศ)กยภาพในกระบวนการผล(ตแบบครบวงจรตลอดห�วง
โซ�ม?ลค�า  เช�น การบร(หารจ)ดการฟาร@ม พ�0นท��เพาะปล?ก  บร(หารจ)ดการระบบน0>าและการใช.น0>า การวางแผนการใช.
ป9จจ)ยการผล(ต  การวางแผนการตลาด และระบบบ)ญช�ฟาร@ม โดยร)ฐอาจหาเอกชนมาร�วมด>าเน(นการในร?ปแบบ PPP 
หร�อสน)บสน:นเง(นลงท:นภายใต.เง��อนไขท��ก>าหนด (เช�น เร(�มจากเกษตรกรในกล:�มส(นค.า/ผล(ตภ)ณฑ@ท��มศ)กยภาพส?งก�อน 
โดยม�การพ)ฒนาความสามารถในการใช.ระบบตามความเหมาะสม)

• สร.างความเข.มแขSงของกล:�มสหกรณ@การเกษตร เกษตรกรรายย�อย และย:วเกษตรกร ให.สามารถใช.ประโยชน@จาก
ข.อม?ลและความร?. (จากระบบการจ)ดการความร?.ท��จะกล�าวถ3งต�อไป) เพ��อเพ(�มผลผล(ตและผล(ตภาพ รวมท)0งเพ��อการค.า
ผลผล(ตทางการเกษตรอย�าครบวงจร 

• ส�งเสร(มการใช.ระบบอ)ตโนม)ต(  และเกษตรอ(เลSกทรอน(กส@ (Agritronic) ในกระบวนการผล(ต ท��สามารถท>างานร�วมก)บ
ระบบ sensor network เช�น ระบบควบค:มการให.น0>า  ระบบควบค:มโรงเร�อน  โดยร)ฐอาจสน)บสน:นว(สาหก(จเพ��อส)งคม 

ICT เปPนป)จจ�ยสXาค�ญในการข�บเคลL@อนภาคการเกษตรไทยสR�การเปPนคร�วของโลก
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ว(สาหก(จช:มชน หร�อกล:�มเกษตรกร/สหกรณ@ เปWนผ?.ด>าเน(นการน>าร�องภายใต.เง��อนไขท��ก>าหนด โดย SMEs  ว(สาหก(จ
ช:มชน  กล:�มเกษตรกรเปWนก>าล)งข)บเคล��อนส>าค)ญ  และร)ฐสน)บสน:นเท�าท��จ>าเปWน

• ส�งเสร(มและสน)บสน:นโครงการน>าร�องท��น>าระบบสารสนเทศภ?ม(ศาสตร@ท��พร.อมด.วยระบบว(เคราะห@การการท>านาย/
คาดการณ@ผลผล(ตล�วงหน.า (Predictive analysis) มาใช.ในกระบวนการผล(ต โดยร)ฐสน)บสน:นเง(นลงท:นในระยะน>าร�อง 
โดยเร(�มจกกล:�มส(นค.าท��ม�ศ)กยภาพส?งก�อน จากน)0นให.ภาคเอกชนเข.ามาม�บทบาทในการขยายผลไปย)งส(นค.ากล:�มอ��นๆ 
ต�อไป โดยร)ฐอาจใช.กลไกในการสร.างแรงจ?งใจให.ภาคเอกชนลงท:น

• ส�งเสร(มงานว(จ)ยพ)ฒนาท��เก��ยวข.องก)บการน>า ICT ไปใช.เพ��อเพ(�มประส(ทธ(ภาพของการเกษตรกรรม เช�น เทคโนโลย�
ห:�นยนต@เพ��อเกษตรกรรม ต)วอย�างเช�น การใช.ห:�นยนต@ หร�อเทคโนโลย�ระบบอ)จฉร(ยะในการปล?กและเกSบเก��ยวข.าว 
เทคโนโลย�ท��ช�วยในการส)งเกตหร�อเฝAาระว)งความเปล��ยนแปลงในการเจร(ญเต(บโตของพ�ชในไร� หร�อการค.นหาศ)ตร?พ�ช 
เทคโนโลย�ส>าหร)บการท>าการเกษตรแบบแม�นย>าส?ง (Precision agriculture) เพ��อเพ(�มผล(ตภาพของการเกษตรกรรม 
เซSนเซอร@ตรวจสภาพแวดล.อม ตรวจการเจร(ญเต(บโตของพ�ช ตรวจจ)บแมลง ตรวจจ)บความส:ก เทคโนโลย�เกษตร
อ(เลSกทรอน(กส@ (Agritronics) เทคโนโลย�ระบบโรงเร�อนอ)จฉร(ยะ (Intelligence greenhouse) เทคโนโลย�การคาด
การณ@ผลผล(ต เปWนต.น โดยในการด>าเน(นการว(จ)ย ควรท>างานใกล.ช(ดก)บภาคผ?.ใช.งาน และภาคเอกชนท��สนใจจะเปWน
ผ?.ร)บถ�ายทอดเทคโนโลย�เม��องานว(จ)ยเสรSจส(0น เพ��อให.เก(ดการน>าเทคโนโลย�ท��พ)ฒนาข30นไปใช.อย�างจร(งจ)ง

• ส�งเสร(มการเช��อมโยงธ:รก(จขนาดใหญ�ก)บธ:รก(จขนาดกลางและขนาดย�อม  ว(สาหก(จช:มชน  และกล:�มเกษตรกร  โดย
ใช.อ(นเทอร@เนSตและส��อส)งคม (Social media) เพ��อสร.างส(นค.าและบร(การท��ท��สอดคล.องก)บความต.องการของตลาด 
ตลอดจนเพ��อให.ผ?.บร(โภคได.ม�ส�วนสร.างสรรค@หร�อร�วมเสนอความค(ดเหSนในกระบวนการสร.างนว)ตกรรมของส(นค.าและ
บร(การทางการเกษตร

• สน)บสน:นการพ)ฒนาและประย:กต@ใช.งาน ICT ร�วมก)บเทคโนโลย�สาขาอ��นๆ เช�น Bioinformatics เพ��ออน:ร)กษ@พ)นธ:@พ�ช 
พ)นธ:@ส)ตว@ท��ด�ของไทย และพ)ฒนาพ)นธ:@พ�ช พ)นธ:@ส)ตว@ท��เหมาะสมก)บการเปล��ยนแปลงสภาพแวดล.อมของโลกในอนาคต 
เพ��อคงความหลากหลายทางช�วภาพส>าหร)บประเทศไทย 

2.  เพ	@มประส	ทธ	ภาพในการควบค�มค�ณภาพและมาตรฐานผล	ตภ�ณฑ�ทางการเกษตร
• พ)ฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแห�งชาต(  (National Agriculture Information System) โดยเช��อมโยงข.อม?ลท��

ส>าค)ญต�อการท>าการเกษตรอย�างครบวงจรจากท:กหน�วยงานของร)ฐ (โดยเฉพาะข.อม?ลท��เก��ยวก)บการจ)ดการทร)พยากร
น0>าในระด)บช:มชน ข.อม?ลราคาพ�ชผล ข.อม?ลกรใช.พ�0นท��เกษตรกรรม) บนโครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศหล)กของเคร�อ
ข�ายส��อสารข.อม?ลเช��อมโยงหน�วยงานภาคร)ฐ (Government Information Network: GIN) ท��ม�เคร�อข�ายเช��อมโยงท)�ว
ประเทศ  ภายใต.กรอบมาตรฐานการแลกเปล��ยนข.อม?ลแห�งชาต( (Thailand Interoperability Framwork: TH e-GIF)  

• พ)ฒนาระบบมาตรฐานข.อม?ลเพ��อการเกษตรส>าหร)บประเทศ (National Agriculture Standard) และพ)ฒนา National 
ID (Identification) ส>าหร)บผล(ตภ)ณฑ@ทางการเกษตร โดยใช.มาตรฐานเด�ยวก)น (Data standardization) ภายใต.กรอบ
การเช��อมโยงร)ฐบาลอ(เลSคทรอน(คส@แห�งชาต( TH e-GIF เพ��อให.สามารถเช��อมโยงและบ?รณาการข.อม?ล (Data 
integration) การเกษตรเพ��อการผล(ต การต)ดส(นใจและการวางแผนการจ)ดสรรทร)พยากรการตรวจสอบย.อนกล)บ และ 
การส�งออกส(นค.าการเกษตร 

• ส�งเสร(มการใช. RFID/ wireless sensor / embedded system เพ��อต(ดตามตรวจสอบค:ณภาพส(นค.าน)บต)0งแต�เร(�มผล(ต
จนถ3งการเกSบเก��ยวและแปรร?ป  รวมถ3งการตรวจว)ดสภาพแวดล.อมของส(นค.า  การบรรจ:ภ)ณฑ@ การขนส�งและการ
แปรร?ป เพ��อให.สามารถตรวจว)ดและควบค:มค:ณภาพส(นค.าในแต�ละห�วงโซ�การผล(ต (รวมถ3งในระบบการขนส�งส(นค.า) 
จนถ3งม�อผ?.บร(โภค  สามารถย�นย)นค:ณภาพส(นค.าได.ตลอดเวลา โดยเร(�มจากผล(ตภ)ณฑ@ท��ม�ม?ลค�าการส�งออกส?งก�อน
แล.วค�อยขยายผลไปย)งผล(ตภ)ณฑ@อ��นๆ ต�อไป
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• สน)บสน:นให.ม�การใช.ระบบ e-Certification เพ��อเช��อมโยงเอกสารท��จ>าเปWนในการท>าการค.าระหว�างประเทศ โดยเร(�ม
จากผล(ตภ)ณฑ@หร�อบร(การท��ม�ม?ลค�าการส�งออกหร�อท��ม�ศ)กยภาพส�งออกส?ง

3.  พ�ฒนาระบบการบร	หารจ�ดการความเส/@ยงท/@เก/@ยวขJองก�บภาคเกษตรเพL@อป�องก�นหรLอบรรเทาความเส/ยหาย
• ส�งเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนาแบบจ>าลองเพ��อคาดการณ@ผลของป9จจ)ยส>าค)ญท��ม�ต�อการเพ(�มผล(ตภาพของภาคการเกษตร 

อาท( แบบจ>าลองการเปล��ยนแปลงของสภาพภ?ม(อากาศ แบบจ>าลองเก��ยวก)บการระบาดของศ)ตร?พ�ช เปWนต.น เพ��อ
จ>าลองผลท��เก(ดข30นอ)นม�สาเหต:จากการเปล��ยนแปลงของของสภาพภ?ม(อากาศ หร�อจากศ)ตร?พ�ช  เพ��อเปWนประโยชน@ใน
การวางแผนและบร(หารจ)ดการการผล(ต เช�น พยากรณ@การระบาดของโรคแมลงศ)ตร?พ�ช 

• ส�งเสร(มการใช.  wireless sensor ร�วมก)บระบบสมองกลฝ9งต)ว (embedded system) เพ��อการตรวจว)ด 
และต(ดตามการเปล��ยนแปลงสภาพแวดล.อมท��ม�ผลต�อภาคเกษตร รวมถ3งการประย:กต@ใช.เทคโนโลย�
เก��ยวก)บพ�0นท��ทางภ?ม(ศาสตร@  (Geo-spatial) ในการเกSบข.อม?ลสภาพแวดล.อม ท��สามารถน>าไปใช.ใน
ระด)บช:มชน 

4.  พ�ฒนาระบบการจ�ดการความรRJในภาคเกษตร
• สน)บสน:นการใช. ICT ในการบร(หารจ)ดการความร?.และการส�งผ�านความร?.ท��สามารถให.ข.อม?ลท��จะเปWนประโยชน@แก�

เกษตรกรในร?ปแบบ knowledge on demand หร�อระบบเต�อน (Alert system) บนอ:ปกรณ@ ICT เช�น โทรศ)พท@
เคล��อนท�� ท��เกษตรกรใช.ก)นอย�างแพร�หลาย เพ��อให.เกษตรกรสามารถเข.าถ3งข.อม?ลและความร?.ท��เปWนประโยชน@ต�อการ
ท>าการเกษตร โดยร)ฐอาจสน)บสน:นค�าใช.จ�ายบางส�วน ในระยะเร(�มต.น เช�นค�าเวลาในการใช.งาน เปWนต.น

• สร.างช:มชนออนไลน@เปWนเวท�แลกเปล��ยนความค(ด ประสบการณ@  ภ?ม(ป9ญญา  องค@ความร?.ทางการเกษตรและเปWนการ
สร.างการม�ส�วนร�วมของบ:คคล ช:มชนในการร�วมแก.ไขป9ญหา และเผยแพร�ต)วอ�างท��ด� (Best practices) เพ��อให.การ
พ)ฒนาเศรษฐก(จการเกษตรของช:มชนเปWนไปอย�างย)�งย�น โดยร)ฐสน)บสน:นการจ)ดเวท�ในการให.ความร?.แก�เกษตรกร 
และจ)ดโครงสร.างพ�0นฐานให.ตามความเหมาะสม โดยเร(�มก)บกล:�มย:วเกษตรกร หร�อเคร�อข�ายเกษตรกรท��ม�ความพร.อม
ก�อน เม��อได.ผลเปWนท��ประจ)กษ@แล.วจ3งค�อยขยายวงต�อไป 

• จ)ดท>าระบบบร(การข.อม?ลการเกษตร ท��สามารถให.ความร?.และข.อม?ลท��สอดคล.องก)บความต.องการในแต�ละพ�0นท��/
ผล(ตภ)ณฑ@
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กรอบ ก-2 

การใชJ ICT ในการข�บเคลL@อนธ�รก	จสR�การเปPน Smart service

เป�าหมาย
1.  ม�ส(นค.าและบร(การอ)จฉร(ยะ ท��เก(ดจากผ?.ประกอบการในภาคการผล(ต (เกษตร อ:ตสาหกรรม บร(การ) 

เก(ดความเข.าใจในการเปล��ยนแปลงร?ปแบบการท>าธ:รก(จท��เน.นการบร(การมากกว�าต)วส(นค.า (service-dominant logic) และการ
ใช.ความค(ดสร.างสรรค@เพ��อเพ(�มม?ลค�าส(นค.าและบร(การ  สามารถออกแบบและสร.างนว)ตกรรมบร(การบนพ�0นฐานของส(นค.าต�าง  ๆ
ได.  

2.  เพ(�มธ:รก(จบร(การและต>าแหน�งงานประเภทใหม� ท��ม�ท)กษะและความเช��ยวชาญเฉพาะด.าน อ)นเก(ดจากการหลอมรวม
ความเช��ยวชาญด.านส(นค.าและบร(การแบบด)0งเด(มเข.าก)บความเช��ยวชาญด.าน ICT 

กลย�ทธ�และมาตรการ
1.  พ�ฒนาท�กษะของผRJประกอบการและพน�กงานในองค�กรธ�รก	จ โดยเฉพาะ SMEs  ว	สาหก	จช�มชน   คล�สเตอร�   กล��ม
เกษตรกร สหกรณ� เพL@อใหJเปPนกลไกหล�กในการข�บเคลL@อนการปฏ	รRปธ�รก	จไปสR�ระบบเศรษฐก	จฐานบร	การ  บนพL0น
ฐานของการใชJความค	ดสรJางสรรค�

• ใช.กลไก PPP เร�งสร.างความเข.าใจในกระบวนการสร.างนว)ตกรรมบร(การ การพ)ฒนาการผล(ตส(นค.าและบร(การบนฐาน
เศรษฐก(จสร.างสรรค@ และการใช.ความค(ดสร.างสรรค@ในการสร.างนว)ตกรรมบร(การให.ก)บผ?.ประกอบการและพน)กงานใน
ภาคธ:รก(จ  

• สน)บสน:นให.ม�หล)กส?ตรการฝ�กอบรมออนไลน@ท��หลากหลาย ท)0งหล)กส?ตรส>าหร)บผ?.ประกอบการ พน)กงาน และผ?.บร(หาร 
โดยครอบคล:มเน�0อหาความร?.และท)กษะท��จ>าเปWนในการสร.างนว)ตกรรมบร(การท��ใช. ICT เปWนพ�0นฐาน รวมถ3งท)กษะ
ภาษาต�างประเทศ ท��ผ?.เร�ยนสามารถเข.าถ3งและเร�ยนร?.ได.เปWนรายบ:คคลในเวลาท��ต.องการ โดยร)ฐก>าหนดเง��อนไขของ
การสน)บสน:น (เช�น ค:ณภาพและมาตรฐานของหล)กส?ตร) หร�อสร.างแรงจ?งใจแก�ผ?.เร�ยน หร�อผ?.ประกอบการท��สน)บสน:น
ให.พน)กงานเข.าอบรม 

• สน)บสน:นการเข.าถ3งและการแลกเปล��ยนความร?.และประสบการณ@ท��หลากหลายผ�านเคร�อข�ายส)งคม เพ��อให.เก(ดการ
เร�ยนร?.ในการสร.างนว)ตกรรมด.านบร(การต�างๆ (innovation in services)  การสร.างองค@กรเพ��อการบร(การ (innovation 
in service organization) และการสร.างกระบวนงานเพ��อการบร(การ (innovation in service processes) โดยร)ฐจ)ดให.
ม�โครงสร.างพ�0นฐานท��เหมาะสม

ใชJนว�ตกรรมการบร	การและความค	ดสรJางสรรค� 
สรJางมRลค�าเพ	@มใหJแก�ระบบเศรษฐก	จของประเทศ

จากเศรษฐก	จฐานบร	การ
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2. สน�บสน�นโครงสรJางพL0นฐาน ICT และ non-ICT สXาหร�บการสรJางนว�ตกรรมบร	การ
• สน)บสน:นโครงสร.างพ�0นฐานอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง และบร(การท��จ>าเปWน (Infastructure and application as-a-

service) ให.แก�ผ?.ประกอบการธ:รก(จระด)บ SMEs  ว(สาหก(จช:มชน   คล)สเตอร@   กล:�มเกษตรกร สหกรณ@  เพ��อลด
ต.นท:นในการผล(ตส(นค.าและบร(การท��สร.างสรรค@ภายใต.แนวค(ดของนว)ตกรรมบร(การ โดยร)ฐก>าหนดเง��อนไขในการ
สน)บสน:น หร�อสร.างแรงจ?งใจในการลงท:นแก�ผ?.ประกอบการ

• ให.ม�แหล�งข.อม?ลด.านนว)ตกรรมบร(การ การตลาดส(นค.าบร(การ และข.อม?ลอ��นท��เก��ยวข.อง ท)0งในประเทศและภ?ม(ภาค ท��ถ?กต.อง
และเปWนป9จจ:บ)น เพ��อให.บร(การข.อม?ลท��เปWนประโยชน@ต�อการวางแผนธ:รก(จและเอ�0อต�อการพ)ฒนาธ:รก(จบร(การร?ปแบบใหม�ๆ 

• ส�งเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนากระบวนการท>าธ:รก(จ (business process) โดยสามารถจดเปWนส(ทธ(บ)ตรได.ภายใต.การ
สน)บสน:นในกระบวนการจดส(ทธ(บ)ตรท)0งในและนอกประเทศของภาคร)ฐ และให.ผลการว(จ)ยและพ)ฒนาท��ได.ร)บการจด
ส(ทธ(บ)ตรเปWนทร)พย@ส(นทางป9ญญาสามารถแปลงเปWนท:นในการประกอบธ:รก(จได.

• แก.ไขหร�อปร)บปร:งกฎระเบ�ยบ กฎเกณฑ@ และข.อกฎหมายท��เปWนอ:ปสรรคต�อการพ)ฒนานว)ตกรรมบร(การ และต�อการ
สร.างความร�วมม�อก)บประเทศในภ?ม(ภาค

• สร.างมาตรฐานในบร(การ ท��ม�ค:ณภาพเท�ยบเท�าก)บมาตรฐานของประเทศท��พ)ฒนาแล.ว เพ��อให.ค:ณภาพของ
บร(การของไทยเปWนมาตรฐานสากล เก(ดความเช��อม)�นต�อผ?.ประกอบการและผ?.บร(โภคท)0งในและต�างประเทศ 

3.  เพ	@มมRลค�าของส	นคJาท/@ผล	ตจากภาคอ�ตสาหกรรมการผล	ต  ภาคเกษตร  และอ�ตสาหกรรมสรJางสรรค� ดJวยงาน
บร	การ (servitization of products) เพL@อใหJส	นคJาท�กชน	ดม/ส�วนประกอบของบร	การเปPนส�วนสXาค�ญ โดยอาศ�ยความ
กJาวหนJาของ ICT 

• สน)บสน:นการเผยแพร� และประชาส)มพ)นธ@ ความร?.และแนวค(ดการสร.างนว)ตกรรมบร(การบนพ�0นฐานของส(นค.าให.เปWนท��
ร?.จ)ก และยอมร)บของผ?.ประกอบการ 

• ใช.ประโยชน@จากการเช��อมโยงช:มชนในวงกว.าง (connectivity) ด.วยส��อส)งคม (social media) ในการร�วมก)นระหว�างผ?.
ประกอบการและผ?.บร(โภค ตลอดจนผ?.ท��เก��ยวข.องในห�วงโซ�ม?ลค�า เพ��อร�วมก)นพ)ฒนานว)ตกรรมบร(การ และสร.างสรรค@
บร(การบนพ�0นฐานของส(นค.า เพ��อเพ(�มค:ณค�าและเพ(�มม?ลค�าของส(นค.าและบร(การ โดยร)ฐสน)บสน:นโครงสร.างพ�0นฐาน 
และการให.ความร?. ความเข.าใจ และพ)ฒนาท)กษะแก�ผ?.ประกอบการ ท)0งน�0 อาจเร(�มจากกล:�มส(นค.าหร�อบร(การท��ไทยม�
ศ)กยภาพ หร�อม�ม?ลค�าการส�งออกส?ง

4. ส�งเสร	มการว	จ�ยและพ�ฒนาท/@เก/@ยวก�บอ�ตสาหกรรม/ธ�รก	จบร	การ 
• ให.ร)ฐจ)ดสรรงบประมาณเพ��อสน)บสน:นการว(จ)ยและพ)ฒนาท��เก��ยวข.องก)บอ:ตสาหกรรมหร�อธ:รก(จบร(การ

มากข30น (โดยปร)บส)ดส�วนการจ)ดสรรงบประมาณเพ��อการว(จ)ย)
• ให.ม�หน�วยงานท��ม�หน.าท��ศ3กษาและส�งเสร(มงานว(จ)ยและพ)ฒนาเก��ยวก)บว(ทยาการบร(การ (Service science research) 

ซ3�งต.องอาศ)ยองค@ความร?.ในสหว(ทยาการ (Multidiscipline) เปWนเร��องท��ประกอบด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@
ระหว�างผ?.ท��เก��ยวข.องในท:กส�วนท:กข)0นตอนของระบบบร(การ เพ��อท>าความเข.าใจในเร��องความต.องการ เง��อนไข หร�อ
อ��นๆ ท��จะส�งผลต�อความพ3งพอใจ อ)นจะน>าไปส?�การพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ โดยการร?.เท�าท)นและเล�อกใช.
เทคโนโลย�ท��เหมาะสม ผลงานว(จ)ยและพ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.เพ��อสน)บสน:นการสร.างนว)ตกรรมการบร(การ โดย
การร�วมม�อก)บภาคเอกชน โดยจ)ดให.ม�กลไกอ>านวยความสะดวกในการจ.างผ?.เช��ยวชาญจากต�างประเทศ โดยเฉพาะใน
ระยะเร(�มต.น 

• จ)ดให.ม�การศ3กษากฎหมายหร�อระบบท��เก��ยวเน��องก)บธ:รก(จบร(การ โดยเฉพาะท��เก��ยวก)บความค(ดสร.างสรรค@และ
นว)ตกรรม รวมท)0งกลไกอ>านวยความสะดวกในการลงท:นส>าหร)บอ:ตสาหกรรมท��เก��ยวเน��องก)บธ:รก(จบร(การ 
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ย�ทธศาสตร�ท/@ 6  พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพ��อลดความเหล��อมล0>าทางเศรษฐก(จและส)งคม โดยสร.างโอกาส
และการเข.าถ3งทร)พยากรและบร(การสาธารณะต�างๆ ให.ม�ความท)�วถ3งและท)ดเท�ยมก)นมากข30น โดยเฉพาะบร(การ
พ�0นฐานท��จ>าเปWนต�อการด>ารงช�ว(ตอย�างม�ส:ขภาวะท��ด� ได.แก� บร(การด.านการศ3กษาและบร(การสาธารณส:ข

เป�าหมาย

1.  สร.างความเท�าเท�ยมในการเข.าถ3งโครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศและส��อด(จ(ท)ล เพ��อยกระด)บ
ค:ณภาพช�ว(ตและการได.ร)บบร(การทางส)งคมท��ม�ค:ณภาพ

2.  ประชาชนม�ท)กษะในการใช.เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร (ICT Literacy) รอบร?. เข.าถ3ง 
สร.างสรรค@และใช.สารสนเทศอย�างม�ว(จารณญาณ  (Information Literacy) และร?.เท�าท)นท)นส��อ (Media Literacy) 
สามารถเล�อกใช. ICT เพ��อการเร�ยนร?. การท>างาน และการด>ารงช�ว(ตประจ>าว)นของแต�ละบ:คคล และเพ��อการสร.าง
ช:มชนท��เข.มแขSง 

3.  ประชาชนม�ส�วนร�วมในการก>าหนดท(ศทางของนโยบายและการบร(การทางส)งคมผ�านทางส��อ
อ(เลSกทรอน(กส@ร?ปแบบต�างๆ เพ(�มข30น

4.  เพ(�มโอกาสของประชาชนในการม�งานท>าและม�รายได.

ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา
1. ประชาชนท)�วไปไม�น.อยกว�าร.อยละ 70 สามารถเข.าถ3งและใช.ประโยชน@จาก ICT ในช�ว(ต

ประจ>าว)น ในป= 2559 (ค.ศ. 2016) และร.อยละ 85 ในป= 2563 (ค.ศ. 2020) 
2. กล:�มคนด.อยโอกาส สามารถเข.าถ3ง ICT และน>า ICT มาใช.ประโยชน@ในการเร�ยนร?. และ

ประย:กต@ใช.ก)บช�ว(ตประจ>าว)นเพ(�มข30นไม�น.อยกว�าร.อยละ 10 ในป= 2558 (ค.ศ. 2015) และ
ร.อยละ 30 ในป= 2563 (ค.ศ. 2020)  

3. ยกระด)บการม�ส�วนร�วมทางอ(เลSกทรอน(กส@ของประชาชน (e-Participation Performance) 
ในการจ)ดล>าด)บ e-government rankings ขององค@การสหประชาชาต(ข30น ให.อย?�ในกล:�ม 
Top 40%

4. เก(ดการจ.างงานผ�านส��ออ(เลSกทรอน(กส@เพ(�มข30น

ประชาชนไดJร�บการประก�นส	ทธ	ในการเขJาถTงและใชJประโยชน�จากบร	การสL@อสาร โทรคมนาคม
 และขJอมRลข�าวสาร เพL@อเสร	มสรJางโอกาสทางเศรษฐก	จ ส�งคม และว�ฒนธรรม

อย�างท�@วถTง และเปPนธรรม
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กลย�ทธ�และมาตรการ

6.1 จ�ดใหJม/โครงสรJางพL0นฐานสารสนเทศท/@กระจายอย�างท�@วถTงและเท�าเท/ยม  โดยม:�งเน.น
การเข.าถ3งเคร��องม�อ ICT และโครงข�ายอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง ของกล:�มผ?.ด.อยโอกาสเพ��อลดช�องว�างทางด(จ(ท)ล 
โดยด>าเน(นกลย:ทธ@และมาตรการตามย:ทธศาสตร@ท�� 1 รวมถ3งมาตรการเพ(�มเต(มด)งน�0

◦ จ)ดให.ม�พ�0นท��สาธารณะ หร�อใช.ประโยชน@ต�อยอดจากศ?นย@สารสนเทศช:มชน หร�อศ?นย@ ICT ช:มชน ท��
ประชาชนสามารถไปใช.คอมพ(วเตอร@และ/หร�ออ(นเทอร@เนSต ในเขตเม�อง และช:มชนท)�วประเทศ ท)0งน�0 
ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หร�ออ:ปกรณ@ ท��เปWนสากล (Universal design) เพ��อ
ส�งเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:�ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ 

◦ พ)ฒนาห.องสม:ดประชาชน โดยปร)บปร:งห.องสม:ดป9จจ:บ)นท��ม�อย?�ให.เปWนห.องสม:ดอ(เลSกทรอน(กส@ ท��ม�
บร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง เพ��อให.เปWนแหล�งเร�ยนร?.และใช.ประโยชน@ของประชาชนในช:มชน 
ท)0งน�0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หร�ออ:ปกรณ@ ท��เปWนสากล (Universal design) 
เพ��อส�งเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:�ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ 

◦ ส�งเสร(มการว(จ)ยพ)ฒนาเทคโนโลย� เคร��องม�อ อ:ปกรณ@ ICT ท��ม�ราคาประหย)ด ใช.งานง�าย รวมถ3ง
เทคโนโลย�ส(�งอ>านวยความสะดวก และสน)บสน:นการถ�ายทอดเทคโนโลย�ส?�การผล(ตหร�อบร(การ เพ��อ
ให.ผ?.ม�รายได.น.อย และผ?.พ(การได.ใช.งาน

◦ สน)บสน:นการแพร�กระจายของเทคโนโลย� รวมท)0งสาธารณ?ปโภคข)0นพ�0นฐานท��จ>าเปWนต�อการใช.งาน 
ICT อย�างท)�วถ3ง รวมถ3งการให.บร(การไฟฟAาท��ม�ความเสถ�ยร 

6.2  เสร	มสรJางความรRJความเขJาใจ และท�กษะการใชJ ICT ใหJแก�ประชาชนกล��มต�างๆ 

◦ ปร)บปร:งร?ปแบบและกระบวนการเร�ยนการสอนส>าหร)บการเร�ยนร?.ในท:กระด)บ รวมถ3งการศ3กษาตาม
อ)ธยาศ)ย โดยให.ความส>าค)ญก)บการเร�ยนการสอนท��เน.นการพ)ฒนาความสามารถในการค(ด 
ว(เคราะห@ และการแก.ป9ญหา โดยการใช. ICT เปWนเคร��องม�อ ความรอบร?.และท)กษะในการใช.
ประโยชน@จากสารสนเทศ ความร?.เท�าท)นส��อ และจร(ยธรรมในการใช. ICT 

◦ รณรงค@และฝ�กอบรมท)กษะท��เก��ยวข.องเพ��อให.เก(ดความร?.ความเข.าใจในพ)ฒนาการและประโยชน@ของ 
ICT ท��เก��ยวข.องโดยตรงก)บว(ถ�ช�ว(ตของประชาชน ช:มชนกล:�มต�างๆ และการร?.เท�าท)นส��อ/ข.อม?ล
ข�าวสาร เพ��อกระต:.นให.เก(ดการประย:กต@ใช.งานด.าน ICT ท��สอดคล.องก)บความต.องการของ
ป9จเจกชน ช:มชน และท.องถ(�น อ)นจะน>ามาซ3�งโอกาสในการม�งานท>าและม�รายได.ท��ส?งข30น ท)0งน�0 การ
ฝ�กอบรมอาจม:�งเน.นไปท��กล:�มเปAาหมายเฉพาะ เช�นกล:�มแม�บ.าน/สตร�ในท.องถ(�น ผ?.ส?งอาย: ซ3�งเปWนก
ล:�มท��ม�อ)ตราส�วนการใช.งาน ICT ไม�มากน)กในป9จจ:บ)น
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6.3  ส�งเสร	มการสรJางและประย�กต�ใชJนว�ตกรรม และสL@อด	จ	ท�ล เพL@อการดXารงช/ว	ต และ
กระบวนการเร/ยนรRJของประชาชน

◦ จ)ดสรรทร)พยากรการส��อสารเพ��อท>าโทรท)ศน@การศ3กษา (Education channel) ท��เปWน Free TV ท��
ประชาชนสามารถชมได.ตลอดเวลา โดยเผยแพร�เน�0อหาท��เปWนความร?.ท)�วไปและความร?.เฉพาะด.าน 
รวมถ3งความร?.ในการอาช�พ ท��ผล(ตโดยม�ออาช�พ 

◦ จ)ดสรรทร)พยากรเพ��อส�งเสร(มการพ)ฒนาส��อด(จ(ท)ลในภาษาท.องถ(�น รวมถ3งการแปลส��อ/หน)งส�อท��ม�
การจ)ดท>าในภาษาต�างประเทศให.เปWนภาษาไทย และ/หร�อการแปลส��อภาษาต�างประเทศและภาษา
ไทยท)�วไป ให.เปWนส��อในภาษาท.องถ(�นท��ม�การใช.อย?�หลากหลายในประเทศไทย ให.อย?�ในร?ปแบบของ
ส��ออ(เลSกทรอน(กส@ รวมถ3งส��อภาษาม�อส>าหร)บผ?.พ(การทางการได.ย(น เพ��อส�งเสร(มการแลกเปล��ยน
ระหว�างว)ฒนธรรมหล)กและว)ฒนธรรมท.องถ(�น 

◦ สน)บสน:นการท>างานในร?ปแบบอาสาสม)ครเพ��อสร.างส��อท��เหมาะสมก)บช:มชน ท)0งอาสาสม)ครในการ
จ)ดท>าส��ออ(เลSกทรอน(กส@ และ/หร�ออาสาสม)ครในการแปลภาษา โดยใช.กลไกการท>างานของเคร�อ
ข�ายส)งคมออนไลน@ (Social web) เปWนเคร��องม�อในการท>างานร�วมก)นของอาสาสม)คร 

6.4  จ�ดใหJม/บร	การอ	เลVกทรอน	กส�ของร�ฐอย�างแพร�หลาย และสอดคลJองก�บความ
ตJองการใชJประโยชน�ในช/ว	ตประจXาว�นของประชาชน  เพ��ออ>านวยความสะดวกให.ประชาชนสามารถ
เข.าถ3งข.อม?ลข�าวสาร และบร(การทางส)งคม รวมถ3งเพ(�มการม�ส�วนร�วมของประชาชนต�อการบร(หารและการ
บร(การของภาคร)ฐ โดยด>าเน(นกลย:ทธ@และมาตรการตามย:ทธศาสตร@ท�� 4 รวมถ3งมาตรการเพ(�มเต(มด)งน�0 

◦ ก>าหนดให.หน�วยงานภาคร)ฐ ซ3�งต.องให.ข.อม?ลข�าวสารราชการแก�ประชาชน ตาม พรบ. ข.อม?ลข�าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 จ)ดท>าและเปiดเผยข.อม?ลในร?ปแบบท��หลากหลาย รวมถ3งในร?ปแบบของส��อ
อ(เลSกทรอน(กส@ท��ใช.ง�าย เพ��ออ>านวยความสะดวกให.ประชาชนท��ต.องการเข.าถ3งข.อม?ลข�าวสารของร)ฐ

◦ สน)บสน:นให.หน�วยงานของร)ฐท)0งในระด)บท.องถ(�น ภ?ม(ภาค และหน�วยงานกลาง น>า ICT มาปร)บปร:ง
การให.บร(การทางส)งคม เช�นบร(การทางสาธารณส:ข ให.ประชาชนม�ความสะดวก และม�ทางเล�อกท��
หลากหลายในการใช.บร(การของภาคร)ฐ ซ3�งรวมถ3งการบร(การท��สามารถเข.าถ3งผ�านทางอ:ปกรณ@
อ(นเทอร@เนSตแบบเคล��อนท�� (Mobile Internet Device) เพ(�มมากข30น 

◦ พ)ฒนาช�องทาง/กลไกทางอ(เลSกทรอน(กส@ให.ประชาชนได.ม�โอกาสแสดงออกซ3�งข.อค(ดเหSน และม�
ปฏ(ส)มพ)นธ@ก)บร)ฐก)บประชาชน และ/หร�อระหว�างประชาชนด.วยก)น 

◦ บ)งค)บใช.มาตรฐานส��ออ(เลSกทรอน(กส@ท��เหมาะสม เช�น มาตรฐานการเข.าถ3งข.อม?ลท��เผยแพร�ผ�าน
เวSบไซต@ (Web accessibility) ส>าหร)บผ?.พ(การทางการเหSน เพ��อให.ผ?.พ(การและผ?.ส?งอาย:สามารถเข.า
ถ3งข.อม?ลข�าวสารและบร(การของภาคร)ฐได.อย�างเท�าเท�ยมก)บประชาชนท)�วไป
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6.5  ส�งเสร	มใหJเก	ดช�มชน/ส�งคมเร/ยนรRJออนไลน� และการรวมกล��มทางส�งคมท/@เขJมแขVง 

◦ สน)บสน:นให.เก(ดช:มชน/ส)งคมออนไลน@ท��สร.างสรรค@ เพ��อกระต:.นให.เก(ดการเผยแพร� แลกเปล��ยนเร�ยน
ร?.และต�อยอดว(ชาการสม)ยใหม�จากแนวความค(ดภ?ม(ป9ญญาท.องถ(�น อ)นจะน>าไปส?�ส)งคมแห�งการเร�ยน
ร?.ตลอดช�ว(ต 

◦ ส�งเสร(มให.ช:มชน/ท.องถ(�นม�การจ)ดท>าส��ออ(เลSกทรอน(กส@ท��หลากหลาย เพ��อสร.างการเร�ยนร?.ท�� เหมาะสมก)บ
ความต.องการของช:มชน และส�งเสร(มให.ม�การเผยแพร�ส��อด)งกล�าวเพ��อแลกเปล��ยนข.อม?ล/องค@ความร?.
เก��ยวก)บว(ถ�ช�ว(ต ภ?ม(ป9ญญาท.องถ(�น และว)ฒนธรรมของช:มชน/ท.องถ(�น เพ��อกระต:.นให.ประชาชนเข.าถ3ง 
ตระหน)ก เข.าใจและเคารพในความหลากหลายทางส)งคมและว)ฒนธรรมท��ม�อย?�ในประเทศ 

◦ พ)ฒนาเวSบท�า (portal) เพ��ออ>านวยความสะดวกในการเข.าถ3งแหล�งความร?.หร�อข.อม?ล ท��จะเปWน
ประโยชน@แก�การประกอบอาช�พ การม�งานท>าและการด>ารงช�ว(ตประจ>าว)นแก�ประชาชน โดยส�วน
หน3�งจะเปWนข.อม?ลกลาง ท��ใช.ได.ก)บท:กแห�ง ท:กพ�0นท�� และส�วนหน3�งเปWนข.อม?ลท.องถ(�น ท)0งน�0 ให.ใช.
กลไกความร�วมม�อก)บภาคเอกชน และ/หร�อหน�วยงานปกครองท.องถ(�นระด)บต�างๆ 

◦ สร.างเคร�อข�ายการเร�ยนร?.ระหว�างสถาบ)นการศ3กษา ว)ด ห.องสม:ดช:มชน ศ?นย@การเร�ยนร?.ช:มชน ใน
การสร.าง ต�อ ยอด ถ�ายทอด และบ?รณาการความร?. ท��เหมาะสมก)บการพ)ฒนาช:มชน เพ��อให.เก(ด
กระบวนการพ)ฒนาการเร�ยนร?.ด.วยตนเองของช:มชน

6.6  เสร	มสรJางความเชL@อม�@นและความม�@นคงปลอดภ�ยในการใชJสL@ออ	เลVกทรอน	กส�

◦ เร�งร)ดการจ)ดท>าหมาย/กฏระเบ�ยบท��จ>าเปWนต�อการใช.ส��ออ(เลSกทรอน(กส@อย�างปลอดภ)ย เช�น กฎหมาย
การค:.มครองข.อม?ลส�วนบ:คคล 

◦ รณรงค@โดยการจ)ดก(จกรรมหร�อจ)ดการอบรมเพ��อสร.างความร?.ความเข.าใจและความรอบร?.สารสนเทศ 
เพ��อให.ประชาชนร?.เท�าท)นความเส��ยงและอ)นตรายท��อาจม�ในส)งคมออนไลน@

◦ ส�งเสร(มการใช.กลไกทางส)งคมเพ��อสร.างช:มชน/ส)งคมออนไลน@ในทางสร.างสรรค@ เช�น การรวมกล:�ม
ทางส)งคมท��ท>าการเฝAาระว)งภ)ยทางส��ออ(เลSกทรอน(กส@ การส�งเสร(มให.ม�การจ)ดท>า rating ของเวSบไซต@ 
โดยให.เปWนไปตามความตกลงและความสม)ครใจของผ?.ท��ให.บร(การด.านเน�0อหา (Self-regulation)

ในการพ)ฒนาและประย:กต@  ICT เพ��อลดความเหล��อมล0>าทางเศรษฐก(จและส)งคม ควรให.ความ
ส>าค)ญเปWนพ(เศษก)บการเพ(�มโอกาส หร�อลดช�องว�างในการเข.าถ3งบร(การท��เปWนความจ>าเปWนพ�0นฐาน อ)นจะน>าไปส?�
ความพร.อมในด.านอ��นๆ ได.แก� การศ3กษาเพ��อพ)ฒนาความร?.และป9ญญา และบร(การทางการแพทย@และส:ขภาพ 
โดยม�แนวทางการข)บเคล��อนเพ��อน>าไปส?� “การเร�ยนร?.อย�างฉลาด” (Smart learning) และ “การด?แลร)กษาส:ขภาพ
อย�างฉลาด” (Smart health) ด)งปรากฏในกรอบ ก-3 และกรอบ ก-4  ข.างล�างน�0
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กรอบ ก-3 

การพ�ฒนาและประย�กต�  ICT เพL@อการเร/ยนรRJตลอดช/ว	ต

เป�าหมาย
1.  ประชาชนม�ท)กษะในการใช.เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร (ICT Literacy) รอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและใช.

สารสนเทศอย�างม�ว(จารณญาณ  (Information literacy) และร?.เท�าท)นท)นส��อ (Media literacy) สามารถเล�อกใช. ICT เพ��อการ
เร�ยนร?. การท>างาน และการด>ารงช�ว(ตประจ>าว)นของแต�ละบ:คคล 

2.  ประชาชนท:กคนสามารถเข.าถ3งการเร�ยนร?.ได.ท:กท�� ท:กเวลา อย�างเสมอภาค รวมถ3งการเข.าถ3งโครงสร.างพ�0นฐาน
สารสนเทศและส��อด(จ(ท)ลท��หลากหลายได.อย�างท)�วถ3ง เท�าเท�ยม เพ��อเพ(�มโอกาสในการเร�ยนร?./ต�อยอด ประย:กต@ใช. และสร.างสรรค@
องค@ความร?.ท��เหมาะสมและเปWนท��ต.องการของตนได.อย�างต�อเน��อง 

กลย�ทธ�และมาตรการ
1.  จ�ดใหJม/โครงสรJางพL0นฐานสารสนเทศท/@กระจายอย�างท�@วถTงและเท�าเท/ยม 
           โดยม:�งเน.นการเข.าถ3งเคร��องม�อ ICT และโครงข�ายอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง โดยด>าเน(นกลย:ทธ@และมาตรการตาม
ย:ทธศาสตร@ท�� 1 รวมถ3งมาตรการเพ(�มเต(มด)งน�0

• สน)บสน:นการแพร�กระจายโครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศท��จ>าเปWนและเหมาะสมก)บการเร�ยนร?.ไปย)งห.องเร�ยนในสถาบ)น
การศ3กษาในท:กระด)บ โดยให.ม�การเช��อมต�ออ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง (10-25 Mbps) ท��ม�การด?แลเร��องระบบการร)กษา
ความปลอดภ)ยตามมาตรฐานท��ก>าหนดเข.าส?�สถาบ)นการศ3กษา รวมถ3ง  จ)ดให.ม�อ:ปกรณ@เพ��อการเข.าถ3งอ(นเทอร@เนSต
แบบเคล��อนท�� (Mobile Internet Device) ในสถานศ3กษาและจ)ดท>าระบบการเช�าใช. เพ��อให.น)กเร�ยนสามารถน>าอ:ปกรณ@
ไปใช.ในก(จกรรมการเร�ยนร?.ได.ตามความเหมาะสม

• จ)ดให.ม�แหล�งเร�ยนร?. ICT และ/หร�อห.องสม:ดอ(เลSกทรอน(กส@ส>าหร)บประชาชน/ช:มชน เพ��อส�งเสร(มให.ประชาชนสามารถ
ใช.ประโยชน@จากสถานท��สาธารณะท��ม�อย?�เด(มเพ��อเข.าถ3งการเร�ยนร?. ท)0งน�0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ 
โปรแกรม หร�ออ:ปกรณ@ ท��เปWนสากล (Universal design) เพ��อส�งเสร(มการเข.าเร�ยนร?.ของประชาชนท:กกล:�ม รวมท)0งผ?.
ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ 

• จ)ดสรรทร)พยากรการส��อสารเพ��อท>าโทรท)ศน@การศ3กษา (Education channel) ท��เปWน Free TV ท��ประชาชนสามารถชม
ได.ตลอดเวลา โดยเผยแพร�เน�0อหาท��เปWนความร?.ท)�วไปและความร?.เฉพาะด.าน รวมถ3งความร?.ในการอาช�พ ท��ผล(ตโดยม�อ
อาช�พ 

• ส�งเสร(มการใช.เคร��องม�อ ICT (ICT Tools) ท��เปWน Open source เพ��อประหย)ดค�าใช.จ�ายในการพ)ฒนาและเพ��อให.เก(ด
การพ)ฒนาต�อยอด

ประชาชนท�กคนไดJร�บโอกาสในการเร/ยนรRJตลอดช/ว	ตอย�างม/ค�ณภาพดJวย ICT
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• สน)บสน:นให.ม�อ:ปกรณ@ ICT ซอฟต@แวร@ และเน�0อหาสาระด(จ(ท)ล รวมท)0งเทคโนโลย�ส(�งอ>านวยความสะดวกท��เหมาะสม 
ในห.องสม:ดของสมาคมผ?.พ(การ และโรงเร�ยนเร�ยนร�วม เพ��อเปWนแหล�งเร�ยนร?.ส>าหร)บผ?.พ(การ

• ส�งเสร(มการว(จ)ยพ)ฒนาและการเผยแพร�เทคโนโลย� เคร��องม�อ อ:ปกรณ@ ICT ท��ม�ราคาประหย)ด ใช.งานง�าย รวมถ3ง
เทคโนโลย�ส(�งอ>านวยความสะดวก เพ��อให.ผ?.ม�รายได.น.อยและผ?.พ(การสามารถใช.ประโยชน@จาก ICT เพ��อการเร�ยนร?.ได.
อย�างเท�าเท�ยม

2. เสร	มสรJางความรRJความเขJาใจเก/@ยวก�บการใชJ ICT เพL@อการเร/ยนรRJแก�ประชาชนในท�กระด�บ  
• อบรมท)กษะในการใช. ICT และการประย:กต@ใช./พ)ฒนาส��อ ICT เพ��อการเร�ยนร?.ให.ก)บบ:คลากรทางการศ3กษาอย�างต�อ

เน��อง ท)0งในร?ปแบบ e-Learning และการอบรมในห.องเร�ยน บ:คลากรทางการศ3กษา โดยเฉพาะอย�างย(�งในระด)บการ
ศ3กษาข)0นพ�0นฐาน ควรได.ร)บทราบโอกาสและทางเล�อกของเทคโนโลย�ท��ม�อย?�หลากหลายท)0งป9จจ:บ)นและท��จะเก(ดข30นใน
อนาคต ท)0งน�0 ควรก>าหนดเกณฑ@ความร?.และท)กษะด.าน ICT (ICT Competency level) ท��เหมาะสมก)บบ:คลากร
ทางการศ3กษาแต�ละระด)บ และม�การทดสอบตามข.อก>าหนด โดยเช��อมโยงก)บเง��อนไขของการประเม(นสถานศ3กษา

• ก>าหนดให.สถาบ)นการศ3กษาในระบบท:กระด)บ ต.องน>า ICT มาใช.เปWนเคร��องม�อในการเร�ยนการสอนเพ(�มมากข30นโดยให.
ม�ส)ดส�วนไม�น.อยกว�าคร3�งหน3�งของหล)กส?ตร โดยม�หล)กส?ตรเก��ยวก)บค:ณธรรมและจร(ยธรรมในการใช. ICT เปWนหน3�งใน
หล)กส?ตรภาคบ)งค)บของระด)บประถมศ3กษาตอนต.น 

• ปร)บปร:งเน�0อหาการเร�ยนการสอน โดยให.เพ(�มเน�0อหาท��เปWนการเสร(มสร.างท)กษะในการใช.ประโยชน@จาก ICT ท��เหมาะ
สมก)บการเร�ยนร?. ด>ารงช�ว(ต และการจ.างงานในศตวรรษท�� 21 โดยประกอบด.วยท)กษะ 3 ประการค�อ ท)กษะในการใช.
เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร (ICT Literacy) รอบร?. เข.าถ3ง สามาถพ)ฒนาและใช.สารสนเทศอย�างม�
ว(จารณญาณ  (Information literacy) และร?.เท�าท)นท)นส��อ (Media literacy) 

• ต�อยอดและใช.ประโยชน@จากศ?นย@สารสนเทศช:มชน ในการจ)ดอบรมความร?.ด.าน ICT ให.แก�ประชาชนท)�วไปในช:มชน 
เพ��อใช.ประโยชน@ในการเร�ยนร?.และการด>ารงช�พ ท)0งน�0 อาจม:�งเน.นอบรมให.กล:�มบ:คคลท��ม�น)ยส>าค)ญทางเศรษฐก(จ/ส)งคม
ภายในช:มชนก�อนเปWนล>าด)บแรก เช�น กล:�มสหกรณ@/เกษตรกร/แม�บ.าน เปWนต.น ท)0งน�0 ควรให.องค@กรปกครองส�วนท.อง
ถ(�น เข.ามาม�ส�วนร�วมในการด>าเน(นงานด)งกล�าวด.วย

• สร.างความร�วมม�อก)บสภาผ?.ส?งอาย:ฯ ซ3�งม�สาขาอย?�ท)�วประเทศ ในการจ)ดท>าหล)กส?ตรและจ)ดอบรมความร?.ด.าน ICT รวมถ3ง
การใช. ICT เพ��อการท>าก(จกรรมในช�ว(ตประจ>าว)นให.แก�ผ?.ส?งอาย:ท��สนใจ โดยร)ฐให.การสน)บสน:นตามความเหมาะสมและ/หร�อ
ตามเง��อนไขท��ก>าหนด ท)0งน�0 ควรให.องค@กรปกครองส�วนท.องถ(�น เข.ามาม�ส�วนร�วมในการด>าเน(นงานด)งกล�าวด.วย

3.  ส�งเสร	มการสรJางและประย�กต�ใชJนว�ตกรรม และสL@อด	จ	ท�ลเพL@อการเร/ยนรRJ
• ส�งเสร(มนว)ตกรรมการเร�ยนการสอนด.วยการประย:กต@ ICT ในการปร)บร?ปแบบและกระบวนการเร�ยนการสอนส>าหร)บ

การเร�ยนร?.ในท:กระด)บ  รวมถ3งการศ3กษาตามอ)ธยาศ)ย เพ��อให.ผ?.เร�ยนม�ความสน:ก และม�แรงจ?งใจในการเร�ยนมากข30น 
เช�นการเร�ยนร?.ด.วยเกม online ท��ผ?.เร�ยนท��อย?�ต�างสถานท�� ท��อาจเร�ยนร?.ร�วมก)น ในเวลาเด�ยวก)นและม�ปฏ(ส)มพ)นธ@
ระหว�างก)น

• จ)ดให.ม�หน)งส�ออ(เลSกทรอน(กส@เพ��อเผยแพร�ในแหล�งเร�ยนร?.กลาง (Content repository) ท��ผ?.เร�ยนท:กคนสามารถเข.าถ3ง
ได.เพ(�มข30น โดยการแปลต>ารา/หน)งส�อว(ชาการในภาษาต�างประเทศเปWนภาษาไทย และ/หร�อภาษาท.องถ(�น และแปลง
หน)งส�อท��ม�ประโยชน@ต�อการเร�ยนร?.เปWนหน)งส�ออ(เลSกทรอน(กส@ โดยร)ฐบร(หารจ)ดการเร��องล(ขส(ทธ(�

• ส�งเสร(มให.ม�การสร.างและเผยแพร� ส��อ/บทเร�ยนอ(เลSกทรอน(กส@ส>าหร)บการศ3กษาท:กระด)บในร?ปแบบท��หลากหลาย ท��จ)ด
ท>าโดยคร?และน)กเร�ยน ท)0งน�0 ต.องม�แรงจ?งใจแก�คร?-อาจารย@ในการสร.าง OpenCourseware  พร.อมท)0งจ)ดให.ม�กลไกการ
ตรวจสอบค:ณภาพก)นเองโดยเพ��อนคร?/น)กเร�ยน อาท( การให. Rating การใช.เคร�อข�ายส)งคม (Social media) เปWนต.น
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• ส�งเสร(มการพ)ฒนาเน�0อหา ฐานข.อม?ล ส��อออนไลน@ ท��ส�งเสร(มการเร�ยนร?.ตลอดช�ว(ต โดยร)ฐอาจสร.างความร�วมม�อก)บ
ภาคเอกชนจ)ดให.ม�การประกวดและมอบรางว)ลให.แก�ส��อด(จ(ท)ลประเภทต�างๆ และ website เพ��อการเร�ยนร?. ภายใต.
กรอบของการด>าเน(นงานเพ��อแสดงความร)บผ(ดชอบต�อส)งคม (Corporate social responsibility) ของภาคเอกชน

• ก>าหนดให.การพ)ฒนา website ของโรงเร�ยน รวมท)0งส��อด(จ(ท)ลอ��นๆ เปWนไปตามมาตรฐานข)0นต�>าของ Web 
Accessibility เพ��อการเข.าถ3งโดยประชาชนท:กกล:�ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.พ(การ และผ?.ส?งอาย:

• ส�งเสร(มการสร.างเน�0อหา/บทเร�ยนอ(เลSกทรอน(กส@ท��เก��ยวก)บภาษาและว)ฒนธรรมของประเทศอาเซ�ยนท)0ง 10 ประเทศ 
เพ��อเปWนการรองร)บการรวมต)วของประเทศอาเซ�ยน และการเปWนประชากรของ ASEAN ในอนาคต รวมท)0งส�งเสร(ม
การท>าโครงการความร�วมม�อระหว�างประเทศเพ��อการเช��อมโยงผ?.เร�ยนและเก(ดการแลกเปล��ยนเร�ยนร?.ว)ฒนธรรมของก)น
และก)น

4.  กระต�JนใหJเก	ดช�มชน/ส�งคมเร/ยนรRJออนไลน� เพL@อการเร/ยนรRJตลอดช/ว	ต 
• สน)บสน:นให.เก(ดช:มชน/ส)งคมออนไลน@ท��สร.างสรรค@ของประเทศไทย เพ��อกระต:.นให.เก(ดการเผยแพร� แลกเปล��ยนเร�ยนร?.

และต�อยอดว(ชาการสม)ยใหม�และแนวความค(ดภ?ม(ป9ญญาท.องถ(�น อ)นจะน>าไปส?�ส)งคมแห�งการเร�ยนร?.ตลอดช�ว(ต 
• ส�งเสร(มการสร.างเคร�อข�ายส)งคมออนไลน@เพ��อการแลกเปล��ยนเร�ยนร?.โดยเฉพาะในเน�0อหาว(ชาหร�อประสบการณ@ส>าหร)บ

ช:มชน/กล:�มครอบคร)วท��เล�อกการเร�ยนร?.นอกระบบแบบใช.ครอบคร)วเปWนฐานหล)ก (Home Schooling) เพ��อแลกเปล��ยน
ความร?.และร�วมก)นแก.ป9ญหา และร)กษามาตรฐานการเร�ยนเร�ยนร?.

• ส�งเสร(มการใช. ICT ในการจ)ดการความร?.ของท.องถ(�น เพ��อแปลงความร?.ท��ต(ดอย?�ก)บต)วบ:คคล (Tacit Knowledge) ให.อย?�
ในร?ปแบบอ(เลSกทรอน(กส@ เพ��อให.เก(ดการเร�ยนร?.และการส)�งสมองค@ความร?.ของประเทศไทย และใช.ประโยชน@จากเคร�อ
ข�ายส)งคมออนไลน@ในการเผยแพร�ให.เก(ดการร)บร?.และใช.ประโยชน@ รวมท)0งแลกเปล��ยนเร�ยนร?.ตลอดช�ว(ตระหว�างช:มชน 
ท.องถ(�น ชาต(พ)นธ:@ ภายในประเทศ 
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กรอบ ก-4 

การพ�ฒนาและใชJ ICT เพL@อส�ขภาวะ (ICT for Better Health)

เป�าหมาย
1.  ประชาชนสามารถเข.าถ3งบร(การส:ขภาพท��ม�ค:ณภาพอย�างท)�วถ3งและเท�าเท�ยมก)น
2.  ระบบบร(การส:ขภาพสามารถให.บร(การโดยม�ประชาชนเปWนศ?นย@กลาง (People centered / client centered) โดยม�

ระบบสารสนเทศส:ขภาพแห�งชาต( (National Health Information System: NHIS) เปWนฐานรากของการบ?รณาการข.อม?ล
ส:ขภาพ

3.  ม�ระบบการจ)ดการความร?.ด.านการแพทย@และส:ขภาพ (Health knowledge management) ท��ประชาชนสามารถเข.า
ถ3งและม�ส�วนร�วมได. เพ��อให.ประชาชนม�องค@ความร?.เพ�ยงพอในการด?แลส:ขภาพข)0นพ�0นฐานของตนเอง ครอบคร)ว และช:มชน 

กลย�ทธ�และมาตรการ
1. พ�ฒนาระบบสารสนเทศส�ขภาพแห�งชาต	 (National Health Information System: NHIS) เพ��อให.เปWนฐานรากท��ส>าค)ญ
ของการบ?รณาการข.อม?ล/สารสนเทศส:ขภาพโดยรวมของประเทศ โดยเช��อมโยงข.อม?ลของผ?.มาร)บบร(การจากท:กสถานบร(การ
ด.านส:ขภาพของภาคร)ฐ เพ��อให.ม�ฐานข.อม?ลรายบ:คคลขนาดใหญ� ด.านการร)กษา ส�งเสร(ม ปAองก)น ควบค:มโรค และด.านบร(หาร
จ)ดการ เพ��อน>าข.อม?ลมาใช.ประโยชน@ในการบร(หารจ)ดการการให.บร(การส:ขภาพในท:กระด)บ ต)0งแต�ระด)บปฐมภ?ม( ท:ต(ยภ?ม( และ
ตต(ยภ?ม( รวมถ3งการบร(หารจ)ดการการให.บร(การส:ขภาพท)0งในเช(งร:ก เช(งร)บ และเช(งปAองก)น โดยให.ด>าเน(นการด)งน�0

• พ)ฒนามาตรฐานข.อม?ล (อาท( ข.อม?ลด.านส:ขภาพ ข.อม?ลสถานการณ@โรค ข.อม?ลการเฝAาระว)งโรค ข.อม?ลการส�งเสร(ม
ปAองก)นโรค ข.อม?ลค�าใช.จ�ายด.านส:ขภาพ เปWนต.น) กระบวนการ เคร��องม�อแปลงข.อม?ลและตรวจสอบและแก.ไขข.อผ(ด
พลาดของข.อม?ล

• สน)บสน:นการใช.มาตรฐานท��จ)ดท>าข30นอย�างจร(งจ)ง โดยก>าหนดแนวปฏ(บ)ต(ในการจ)ดซ�0อจ)ดหาระบบงานท��ช)ดเจน
• พ)ฒนาระบบจ)ดการ เช��อมโยงและบ?รณาการข.อม?ล ระหว�างโรงพยาบาล ส>าน)กงาน/หน�วยงานท��ด?แลข.อม?ลเก��ยวก)บ

ระบบหล)กประก)นส:ขภาพ กรม และหน�วยงานอ��นท��เก��ยวข.อง อาท(  ส>าน)กงานทะเบ�ยนราษฎร@ กรมการปกครอง 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ:ตสาหกรรม เปWนต.น รวมท)0งขยายผลเช��อมต�อก)บสถานพยาบาลของเอกชน ท)0งโรง
พยาบาลและคล�น(คท��ม�ความพร.อม 

• ออกพระราชบ)ญญ)ต(ด.านความปลอดภ)ยของข.อม?ลส:ขภาพ (Health Information Security Act) เพ��อเปWนการก>าหนด
มาตรฐานท��เก��ยวข.องก)บการจ)ดเกSบ โอนย.าย แลกเปล��ยน และเผยแพร�ข.อม?ลด.านส:ขภาพภายใต.บรรท)ดฐานเด�ยวก)น 

i-Health (Intelligent, Integrated, Inclusive) :
ICT เปPนกลไกสXาค�ญในการข�บเคลL@อนระบบบร	การส�ขภาพท/@ม/ประส	ทธ	ภาพ 

ท�@วถTง และเท�าเท/ยม เพL@อส�งเสร	มการม/ส�ขภาวะท/@ด/ของคนไทย
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• พ)ฒนาระบบฐานข.อม?ลอ(เลSกทรอน(กส@ในสถานพยาบาล (Electronic Medical Record System) โดยใช.มาตรฐานข.อม?ลท��
ก>าหนดข30น เพ��อให.สามารถแลกเปล��ยนและใช.ข.อม?ลร�วมก)นระหว�างสถานพยาบาล ซ3�งจะช�วยอ>านวยความสะดวกให.ก)บผ?.
ป�วย ท��สามารถไปร)บบร(การจากโรงพยาบาลใดกSได.ท��เช��อมต�อก)บระบบเช��อมโยงข.อม?ลระหว�างโรงพยาบาล 

• พ)ฒนาระบบสารสนเทศเช(งบ?รณาการ รวมถ3งระบบการจ)ดการนโยบายส(ทธ(�ในการเข.าถ3งข.อม?ลส:ขภาพ ระบบบร(หาร
จ)ดการความม)�นคงปลอดภ)ยสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ��อการต)ดส(นใจ เพ��อใช.ประโยชน@ในการบร(หารจ)ดการการ
ให.บร(การส:ขภาพท��ม�ประส(ทธ(ภาพ และการก>าหนดท(ศทางนโยบายส:ขภาพ

• พ)ฒนาระบบด)ชน�ช�0ว)ดส:ขภาพและระบบต(ดตามประเม(นผลระบบส:ขภาพ รวมท)0งการต(ดตามป9ญหาส:ขภาพเฉพาะ 
ท)0งในระด)บประเทศและระด)บพ�0นท�� เช�น การต(ดตามโรคเร�0อร)ง การเก(ดโรคระบาด การเฝAาระว)งโรคต(ดต�อ โรคอ:บ)ต(
ใหม� โรคจากการประกอบอาช�พและส(�งแวดล.อมและจากอ:บ)ต(เหต: อ:บ)ต(ภ)ย การบาดเจSบ รวมท)0งการเฝAาระว)งป9ญหา
ส:ขภาพจ(ต เปWนต.น

• ใช.ระบบสารสนเทศเช(งภ?ม(ศาสตร@ เพ��อต(ดตามและเฝAาระว)งป9จจ)ยค:กคามส:ขภาพ เช�น ป9จจ)ยด.านมลภาวะและส(�ง
แวดล.อม ความเส��ยงจากภ)ยพ(บ)ต( เปWนต.น

2.  ประย�กต�ใชJเทคโนโลย/สารสนเทศและการสL@อสารในกระบวนการจ�ดการและการใหJบร	การทางการแพทย�อย�าง
ครบวงจร

• จ)ดให.ม�หล)กส?ตรการบร(หารจ)ดการข.อม?ลส:ขภาพ (Medical Information Management) ในสถานศ3กษาระด)บ
อ:ดมศ3กษา โดยเปWนหล)กส?ตรท��สอดคล.องการการปฏ(บ)ต(งานจร(งและได.ร)บการร)บรองจากหน�วยงานท��ม�หน.าท��ร)บรอง
หล)กส?ตรตามกฎหมาย

• ส�งเสร(มการประย:กต@ใช.เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารในการปร)บปร:งระบบการจ)ดการ การบร(หาร และการ
บร(การของสถานพยาบาลอย�างครบวงจร โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ�และโรงพยาบาลขนาดกลาง เพ��อเพ(�ม
ประส(ทธ(ภาพและยกระด)บมาตรฐานในการด?แลร)กษาผ?.ป�วย 

• พ)ฒนาข�ดความสามารถในการใช.งานอ:ปกรณ@ ICT ของบ:คลากรในระด)บผ?.ปฏ(บ)ต(งานของสถานพยาบาลต�างๆ โดย
เฉพาะในชนบท เปWนต.น

• ส�งเสร(มการพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การส:ขภาพ (Health service innovation) ท��ใช.พ�0นฐานแนวค(ดของ service 
science เพ��อให.เก(ดบร(การท��ใช. ICT เปWนเคร��องม�อ (ICT-enabled services)  ในการเพ(�มค:ณค�าและสามารถตอบ
สนองต�อประชาชนผ?.ร)บบร(การในร?ปแบบท��เปWน Personalized service มากข30น ใช.งานง�าย โดยอาจพ)ฒนาเปWนธ:รก(จ
บร(การท��ม�เอกชนมาร�วมด>าเน(นการในร?ปแบบ Public Private Partnership

• ส�งเสร(มการว(จ)ยพ)ฒนาระบบ/เคร��องม�อ/อ:ปกรณ@ ท��สามารถให.บร(การทางการแพทย@และส:ขภาพในร?ปแบบ “อ)จฉร(ยะ” 
(Intelligent system, Intelligent device) เพ��อช�วยในการวางแผนและต)ดส(นใจการร)กษา หร�อเพ��อใช.ในการตรวจ การ
ปAองก)น การร)กษาและฟ��นฟ? เพ��อพ)ฒนาค:ณภาพในการให.บร(การแก�ประชาชน รวมถ3งสน)บสน:นการถ�ายทอด
เทคโนโลย�ท��พ)ฒนาข30นส?�ระบบบร(การหร�อการผล(ตเช(งพาณ(ชย@ เพ��อให.เก(ดประโยชน@ในวงกว.าง

• ม�หน�วยงานร)บผ(ดชอบด.านการตรวจสอบค:ณภาพและ/หร�อทดสอบมาตรฐานของอ:ปกรณ@การแพทย@อ(เลSกทรอน(กส@ 
ท)0งท��น>าเข.าจากต�างประเทศและท��ผล(ตในประเทศ รวมถ3งให.ม�การศ3กษาว(จ)ยเพ��อประเม(นผลกระทบของเทคโนโลย�/
อ:ปกรณ@การแพทย@อ(เลSกทรอน(กส@ท��อาจม�ต�อส:ขภาพ เพ��อสามารถก>าหนดมาตรการเช(งร:กท��เหมาะสม ภายใต.กรอบ
ของความสมด:ลย@ระหว�างการให.ประชาชนสามารถเข.าถ3งอ:ปกรณ@ช�วยอ>านวยความสะดวกทางการแพทย@หร�อเพ(�ม
ประส(ทธ(ภาพในการร)กษาพยาบาลหร�อการฟ��นฟ?อย�างแพร�หลาย ก)บการค:.มครองสว)สด(ภาพของผ?.บร(โภค



(ร�าง) กรอบนโยบายเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563                                          46

3. ประย�กต�ใชJเทคโนโลย/ท/@เหมาะสมเพL@อสน�บสน�นการบร	การส�ขภาพเช	งป�องก�น (Preventive care services)
• พ)ฒนาระบบประว)ต(ส:ขภาพผ?.ป�วยอ(เลSกทรอน(กส@ (Electronic Personal Health Record) (โดยเปWนระบบย�อยระบบหน3�ง

ภายใต. NHIS) ท��ม�ข.อม?ลส:ขภาพของบ:คคลเท�าท��จ>าเปWน อาท( ข.อม?ลประว)ต(การใช.ยาและการแพ.ยา ข.อม?ลการฉ�ดว)คซ�น 
ข.อม?ลการตรวจส:ขภาพ เปWนต.น ท��ม�ระบบการตรวจสอบส(ทธ(การเข.าถ3ง โดยแต�ละบ:คคลสามารถเข.าถ3งข.อม?ลส:ขภาพ
ของตนได. เพ��อประโยชน@ในการต(ดตามสถานะส:ขภาพของตนเอง อ)นจะน>าไปส?�การปร)บพฤต(กรรมส�วนต)ว อาท( การร)บ
ประทานอาหาร การออกก>าล)งกายท��เอ�0อต�อการสร.างเสร(มส:ขภาพต�อไป

• ส�งเสร(มการจ)ดให.ม�บร(การเฝAาระว)งและเต�อนภ)ยด.านส:ขภาพ (Healthcare monitoring and alert system)  โดยการ
ใช.หร�อพ)ฒนานว)ตกรรมทางด.านอ:ปกรณ@การแพทย@ท��สามารถตรวจจ)บอาการหร�อส)ญญาณท��บ�งบอกภาวะเส��ยงของ
โรคได.อย�างท)นท�วงท� รวมถ3งสน)บสน:นการถ�ายทอดเทคโนโลย�หร�อนว)ตกรรมท��พ)ฒนาข30นส?�ระบบบร(การหร�อการผล(ต
เช(งพาณ(ชย@ เพ��อให.เก(ดประโยชน@ในวงกว.าง โดยให.ระบบเฝAาระว)งและเต�อนภ)ยด)งกล�าว สามารถเช��อมโยงก)บระบบ
ประว)ต(ส:ขภาพผ?.ป�วยเพ��อการแจ.งเต�อนในกรณ�พบความเส��ยงระด)บส?งท��ควรเข.าร)บบร(การทางการแพทย@โดยเร�งด�วน

• ท)0งน�0 ให.ความส>าค)ญก)บการเฝAาระว)งโรคร.ายแรงท��เปWนป9จจ)ยเส��ยงด.านส:ขภาพท��ส>าค)ญของคนไทยในป9จจ:บ)น เช�น โรค
ห)วใจ โรคความด)นโลห(ตส?ง โรคเบาหวาน และโรคมะเรSง ซ3�งส�วนใหญ�เปWนโรคท��เม��อเปWนแล.วสามารถร)กษาให.หายขาด
ได.ยาก และม�อ)ตราการตายท��ค�อนข.างส?ง การม�บร(การเหล�าน�0ให.แก�ผ?.ป�วยรายบ:คคล จะช�วยให.ประชาชนสามารถท��จะ
หล�กเล��ยงป9จจ)ยเส��ยง หร�อสามารถร)กษาโรคร.ายได.ท)นก�อนจะล:กลามถ3งข)0นท��เปWนภ)ยค:กคามต�อช�ว(ต ซ3�งจะช�วยลด
อ)ตราการเก(ดโรคและอ)ตราการตายได. และส�งผลต�อการยกระด)บมาตรฐานส:ขภาพและค:ณภาพช�ว(ตของประชาชนให.
ด�ข30นโดยรวม 

• ใช.เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารเพ��อการร)บม�อ หร�อเผยแพร�ข�าวสารเก��ยวก)บโรคอ:บ)ต(ใหม�/อ:บ)ต(ซ0>าอย�างม�
ประส(ทธ(ภาพ ท)0งโดยผ�านระบบการร)บข.อม?ลข�าวสารท��เปWนช�องทางปกต(ของประชาชนท)�วไป เช�น ว(ทย: โทรท)ศน@ 
อ(นเทอร@เนSต Call center และโดยอาศ)ยความก.าวหน.าของเทคโนโลย�เคร�อข�ายส)งคมหร�อ web 2.0 ท��ให.ประชาชน
ท)�วไปเข.ามาร�วมเคร�อข�ายน>าเสนอข.อม?ล โดยจ)ดให.ม�ระบบลงทะเบ�ยนและย�นย)นต)วบ:คคลเพ��อสร.างความน�าเช��อถ�อ 
ท)0งน�0 เพ��อให.ร)บทราบถ3งสถานการณ@ทางด.านส:ขภาพในแต�ละช�วงเวลา ภ)ยจากโรคอ:บ)ต(ใหม� แนวนโยบายในการ
ร)บม�อ ข.อพ3งปฏ(บ)ต( ฯลฯ เพ��อให.ประชาชนม�ทางเล�อกในการร)บร?.ข.อม?ลข�าวสารได.ตามสถานภาพและความสะดวก
ของตน และสามารถน>าข.อม?ลเหล�าน)0นไปใช.ปAองก)นและระม)ดระว)งตนให.ปลอดภ)ยจากโรคภ)ยชน(ดใหม�ๆ ได.

4. พ�ฒนาระบบการจ�ดการความรRJดJานการแพทย�และส�ขภาพ (Health knowledge management) ใหJเปPนการสL@อสาร
สองทางท/@ประชาชนท�กกล��ม รวมท�0งผRJดJอยโอกาส ผRJสRงอาย� และผRJพ	การ สามารถเขJาถTงและม/ส�วนร�วมในการแลก
เปล/@ยนขJอมRลไดJ

• ส�งเสร(มการพ)ฒนาความร?.ด.านการใช. ICT ในช:มชน โดยสน)บสน:นหร�อจ)ดให.แต�ละช:มชนม�เวSบไซต@ท��ด?แลส:ขภาพ
คนในช:มชนของตนเอง ม�การเผยแพร�ข.อม?ลภาวะการเจSบป�วย ภาวะเส��ยง ภ)ยอ)นตราย ภ)ยจากการหลอกลวงผ�านการ
โฆษณาประชาส)มพ)นธ@เก��ยวก)บผล(ตภ)ณฑ@ด?แลส:ขภาพต�างๆ เปWนต.น เพ��อให.คนในช:มชนม�ความร?.เท�าท)น ม�ความ
กระต�อร�อร.นในการแลกเปล��ยน และต(ดตามข.อม?ลข�าวสารด.านส:ขภาพ

• ส�งเสร(มการพ)ฒนาระบบจ)ดการความร?.ด.านการแพทย@และส:ขภาพโดยเฉพาะอย�างย(�งในระด)บช:มชน เพ��อเปWนเวท�เผย
แพร�และแบ�งป9นความร?.ด.านส:ขภาพรวมถ3งว(ถ�การด?แลส:ขภาพจากภ?ม(ป9ญญาไทย และแนวปฏ(บ)ต(ท��ด� (good practice) 
โดยต.องสามารถค.นหาและเข.าถ3งข.อม?ลได.โดยง�าย  ม�ระบบการกล)�นกรองหร�อการให.ช:มชน/สมาช(กร�วมแสดงความ
เหSนต�อข.อม?ลท��เผยแพร�น)0นๆ ได. รวมถ3งม�ระบบท��ให.ประชาชนหร�อผ?.ท��สนใจแลกเปล��ยนและแบ�งป9นความร?.สามารถมา
เปWนผ?.ร�วมสร.าง (Co-Creation) ความร?.ด.านส:ขภาพ หร�อแบ�งป9นประสบการณ@ก)บผ?.อ��นท��ก>าล)งม�ป9ญหาด.านส:ขภาพ
แบบเด�ยวก)นได.
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• ส�งเสร(มให.ม�ช�องทางบร(การความร?.ทางการแพทย@อ)จฉร(ยะท��สามารถให.ค>าตอบด.านส:ขภาพแก�ผ?.ขอค>าปร3กษา หร�อแจ.ง
เต�อนข.อม?ลแก�ผ?.ร)บบร(การเพ��อการปAองก)น โดยต�อยอดจากระบบการจ)ดการความร?.ท��ได.พ)ฒนาข30น โดยพ)ฒนา
โปรแกรมประย:กต@/เคร��องม�อท��สามารถค)ดกรองหร�อด3งเอาองค@ความร?.เหล�าน�0มาใช.ในการพ)ฒนาระบบบร(การความร?.
ทางการแพทย@อ)จฉร(ยะ ท��สามารถให.ค>าตอบด.านส:ขภาพแก�ผ?.ขอค>าปร3กษา หร�อแจ.งเต�อนได.อย�างถ?กต.องและรวดเรSว 
โดยท��ผ?.ขอค>าปร3กษาไม�ต.องเด(นทางมาโรงพยาบาล เพ��อช�วยไขป9ญหาด.านส:ขภาพของประชาชนโดยลดความแออ)ด
และประหย)ดเวลาการเด(นทาง รวมท)0งประหย)ดพล)งงานท��ต.องใช.ในการเด(นทางไปขอร)บค>าปร3กษาจากแพทย@ท��โรง
พยาบาล

5. พ�ฒนาประส	ทธ	ภาพของระบบการใหJบร	การการแพทย�ฉ�กเฉ	น (Emergency Medical Service System)
• พ)ฒนาระบบสารสนเทศท��เช��อมโยงข.อม?ลระหว�างสถานพยาบาลก)บรถพยาบาลและบ.านของผ?.ป�วยหร�อสถานท��เก(ด

เหต: โดยใช.ประโยชน@จากระบบการจราจรและขนส�งอ)จฉร(ยะ หร�อ Intelligent Transport System : ITS  ระบบแผนท�� 
หร�อระบบอ��นๆ ท��ใช.งานอย?�แล.ว  เพ��อสามารถให.บร(การการแพทย@ฉ:กเฉ(นท��ครอบคล:มต)0งแต�ท��เก(ดเหต: การเคล��อนย.าย
ผ?.ป�วย และระบบการส�งต�อ เพ��อให.ผ?.ป�วยหร�อผ?.ประสบภ)ย ได.ร)บบร(การและการด?แลร)กษาท��เหมาะสม ท)นท�วงท� และ
ต�อเน��องครบวงจร

• ส�งเสร(มการพ)ฒนานว)ตกรรมทางเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารเช�นระบบ Sensor, RFID, Location Based 
System, Warning system etc. เพ��อน>ามาใช.สน)บสน:นการให.บร(การทางการแพทย@ฉ:กเฉ(นได.อย�างท)นท�วงท� 

6.  พ�ฒนาระบบการใหJบร	การแพทย�ทางไกล (Telemedicine) ซT@งรวมถTงระบบการใหJคXาปรTกษา (Teleconsultation) 
ระบบการว	น	จฉ�ยโรค (เช�น Tele-radiology)  และระบบการฟ��นฟRสมรรถภาพ (Tele-Rahab) เพ��อลดภาระการส�งต�อผ?.ป�วย
ไปย)งโรงพยาบาลแม�ข�าย และเพ��อสามารถให.บร(การผ?.ป�วยท��บ.าน  (Home health care)  ตามความจ>าเปWนและความพร.อมใน
การเข.าถ3งโครงสร.างพ�0นฐาน  แต�ท)0งน�0 ต.องม�การด>าเน(นการเช(งกระบวนการ และการบร(หารจ)ดการ เพ��อให.เก(ดการปฏ(บ)ต(อย�าง
จร(งจ)ง

7.  ใหJสถานพยาบาลท�กแห�งท/@ม/ระบบสารสนเทศส�ขภาพ และม/อ�ปกรณ�ทางการแพทย�อ	เลVกทรอน	กส� ท/@ม/การเชL@อม
ต�อก�บระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ�และขนาดกลาง ด>าเน(นการตามแนวนโยบาย
และแนวปฏ(บ)ต(ในการร)กษาความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศของหน�วยงานภาคร)ฐ ตามท��ก>าหนดในพระราชกฤษฎ�กา
ก>าหนดหล)กเกณฑ@และว(ธ�การในการท>าธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ภาคร)ฐ พ.ศ. 2549 ซ3�งประกอบด.วยการจ)ดท>าแนวนโยบาย
และแนวปฏ(บ)ต(ในการร)กษาความม)�นคงปลอดภ)ยอย�างน.อยในเร��องต�อไปน�0

• การเข.าถ3งหร�อควบค:มการใช.งานสารสนเทศ
• การจ)ดให.ม�ระบบสารสนเทศและระบบส>ารองของสารสนเทศในสภาพพร.อมใช.งาน และจ)ดท>าแผนเตร�ยมพร.อมกรณ�

ฉ:กเฉ(นเพ��อให.สามารถใช.งานสารสนเทศได.ตามปกต(อย�างต�อเน��อง 
• การตรวจสอบและประเม(นความเส��ยงด.านสารสนเทศอย�างสม�>าเสมอ (รวมถ3งการประเม(นความเส��ยงจากไวร)ส

คอมพ(วเตอร@)

8.  จ�ดใหJม/กลไกในการบร	หารจ�ดการหรLอกลไกสน�บสน�นท/@เหมาะสม เพ��อข)บเคล��อนการด>าเน(นงานไปส?�เปAาหมายอย�างม�
ประส(ทธ(ภาพ ประกอบด.วย

• การม�กลไกเช(งสถาบ)น (Institutional arrangement) ท��เหมาะสม อาท( การก>าหนดหน�วยงานร)บผ(ดชอบท��ช)ดเจนหร�อ
การจ)ดต)0งหน�วยงานเพ��อมาข)บเคล��อนและประสานการด>าเน(นงานให.เก(ดผลในทางปฏ(บ)ต(อย�างเปWนร?ปธรรม
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• การจ)ดเตร�ยมบ:คลากรท��เหมาะสม เร(�มต)0งแต� การม�ผ?.บร(หารสารสนเทศระด)บส?ง (Chief Information Officer : CIO) 
ในโรงพยาบาล (โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ�และขนาดกลาง) ท��ร)บผ(ดชอบงานด.านระบบสารสนเทศท)0งหมด
ของโรงพยาบาล ต)0งแต�การวางแผน การจ)ดสรรทร)พยากร การบร(หารจ)ดการการด>าเน(นงาน และการก>าก)บด?แลและ
ต(ดตามประเม(นผล โดยให.ม�ค:ณสมบ)ต( ข.อก>าหนด และความร)บผ(ดชอบ/อ>านาจหน.าท��เช�นเด�ยวก)บ CIO ของภาคร)ฐ 
นอกจากน�0 ควรจ)ดให.ม�บ:คลากรด.านว(ศวกรรมช�วการแพทย@ หร�อว(ศวกร ท��จะมาร)บผ(ดชอบด?แลบ>าร:งร)กษาอ:ปกรณ@
การแพทย@อ(เลSกทรอน(กส@ต�างๆ ท��น)บว)นจะม�การน>ามาใช.ในการบร(การผ?.ป�วยมากข30น  และให.บ:คลากรท:กระด)บม�ความ
ร?.ความสามารถในการใช.เคร��องม�อ/อ:ปกรณ@ ICT อย�างม�ประส(ทธ(ภาพและร?.เท�าท)น สอดคล.องก)บมาตรฐานความร?.ด.าน 
ICT ของบ:คลากรภาคร)ฐในแต�ละระด)บตามท��กระทรวง ICT ก>าหนด

• การจ)ดให.ม�โครงสร.างพ�0นฐานทางกฎหมายท��เหมาะสม อาท( กฏหมายเก��ยวก)บการค:.มครองข.อม?ลส�วนบ:คคล 

ย�ทธศาสตร�ท/@ 7  พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพ��อสน)บสน:นการพ)ฒนาเศรษฐก(จและส)งคมท��เปWนม(ตรก)บ
ส(�งแวดล.อม

เป�าหมาย

1.  ท:กภาคส�วนในส)งคมม�ความตระหน)กถ3งความส>าค)ญและบทบาทของ ICT ต�อการพ)ฒนา
เศรษฐก(จและส)งคมท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม (ICT for Green) และม�ส�วนร�วมในกระบวนการพ)ฒนา

2.  สร.างสภาพแวดล.อมในการพ)ฒนาและใช. ICT ท�เปWนม(ตรก)บก)บส(�งแวดล.อม (Green ICT) ซ3�ง
เปWนการลดผลกระทบเช(งลบท��ม�ต�อส(�งแวดล.อมอ)นเก(ดจากการใช.เคร��องม�อและอ:ปกรณ@ ICT

  
ICT เปPนพล�งข�บเคลL@อนการพ�ฒนาท/@สXาค�ญสR�การเปPนเศรษฐก	จและส�งคมส/เข/ยว 

(Green economy and Society)
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ต�วช/0ว�ดการพ�ฒนา

1. เก(ดนว)ตกรรมด.าน ICT ท��ช�วยสร.างกระบวนการอน:ร)กษ@พล)งงานและส(�งแวดล.อมในระด)บ
ภาค/ท.องถ(�นท��ม�ความเหมาะสม (อย�างน.อยไม�ต�>ากว�า 5 นว)ตกรรมต�อป=)

2. เก(ดข.อก>าหนด/โครงการน>าร�องท��สามารถลดการใช.พล)งงานได.อย�างเปWนร?ปธรรม โดย
เฉพาะท��เก��ยวข.องก)บ การใช.ระบบการขนส�งอ)จฉร(ยะ (ITS: Intelligent Transport 
System) การลดการใช.กระดาษ การเพ(�มส)ดส�วนการประช:มทางไกลและการท>างานจาก
ท��บ.าน การลงท:นระบบการจ�ายไฟฟAาอ)จฉร(ยะ (Smart Grid) และการลงท:นเพ��อสร.างเม�อง
น�าอย?�ด.วย ICT  (Green City) เปWนต.น

3. ม�การส�งเสร(มการใช.งานอ:ปกรณ@ ICT อย�างเปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อมในท:กข)0นตอนตลอด
ว)ฎจ)กรผล(ตภ)ณฑ@ (ต)0งแต�ข)0นตอนการออกแบบจนกระท)�งการก>าจ)ดซากผล(ตภ)ณฑ@) ได.
อย�างเปWนร?ปธรรม 

กลย�ทธ�และมาตรการ 

7.1  สน�บสน�นการนXา ICT มาใชJในมาตรการประหย�ดพล�งงานและร�กษาส	@งแวดลJอม 
เพL@อลดการใชJพล�งงาน และส�งเสร	มการพ�ฒนาอย�างย�@งยLน

◦ ส�งเสร(มงานว(จ)ยพ)ฒนา เพ��อให.เก(ดนว)ตกรรม ท)0งในร?ปของอ:ปกรณ@ เคร��องม�อ หร�อระบบ ICT ท��น>าไปส?�
การลดการใช.พล)งงานและร)กษาส(�งแวดล.อมในระยะยาวท)0งในระด)บองค@กร ท.องถ(�น และระด)บประเทศ 

◦ ส�งเสร(มการใช.ระบบการจราจรและขนส�งอ)จฉร(ยะ (ITS) อย�างเปWนร?ปธรรม และสอดคล.องก)บ
แผนการพ)ฒนา ITS ในภาพรวมของประเทศ เช�น การใช. ITS เพ��อการจ)ดระบบการจ)ดการจราจร 
เพ��อการให.ข.อม?ลข�าวสารการเด(นทาง เพ��อการบร(หารจ)ดการเด(นรถส(นค.า เพ��อการจ)ดการรถขนส�ง
สาธารณะ และเพ��อใช.ช>าระค�าโดยสารและค�าผ�านทางอ)ตโนม)ต( เปWนต.น

◦ ออกข.อก>าหนดการลดส)ดส�วนการใช.กระดาษในหน�วยงานภาคร)ฐ เพ��อลดการใช.กระดาษ ท)0งในการ
ท>างานภายในหน�วยงานของร)ฐ และในการต(ดต�อธ:รกรรมระหว�างภาคร)ฐและเอกชน ท)0งน�0 ให.ส�ง
เสร(มการใช.เอกสารอ(เลSกทรอน(กส@ เพ��อทดแทนการใช.กระดาษในการท>าธ:รกรรมท:กประเภท ยกเว.น
ประเภทท��พระราชบ)ญญ)ต(ว�าด.วยธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ พ.ศ.2544, 2550 ตราเปWนข.อยกเว.นไว.

◦ ออกข.อก>าหนดการเพ(�มส)ดส�วนการประช:มทางไกลและการท>างานจากท��บ.านผ�านเคร�อข�าย ICT 
เพ��อลดการเด(นทางท)0งในการท>างานภายในหน�วยงานของร)ฐ และจากการต(ดต�อธ:รกรรมระหว�าง
ภาคร)ฐและเอกชน ท)0งน�0ภายใต.บทบ)ญญ)ต(ของกฎหมายหร�อกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข.อง
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◦ รณรงค@การจ)ดระบบการท>างานท��ม�ความย�นหย:�นของเวลาและสถานท��ท>างานท)0งภาคร)ฐและเอกชน 
ให.สามารถท>างานจากท��ไหนกSได.ในล)กษณะ Mobilework/Telework ผ�านระบบ ICT ท��หน�วยงาน
จ)ดหาหร�อสน)บสน:นให.ตามความเหมาะสม 

◦ สน)บสน:นการลงท:นระบบการจ�ายไฟฟAาอ)จฉร(ยะ (Smart grid) เพ��อส�งเสร(มการใช.พล)งงาน
หม:นเว�ยนอย�างเปWนร?ปธรรม พร.อมท)0งสามารถเพ(�มประส(ทธ(ภาพในการตรวจสอบ ควบค:ม วางแผน
การลดการใช.พล)งงานไฟฟAา และเพ(�มประส(ทธ(ภาพการส�งจ�ายกระแสไฟฟAาได.อย�างย)�งย�น

◦ สน)บสน:นการพ)ฒนาเม�องน�าอย?�ท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม (Green city) ด.วยการใช. ICT เปWนเคร��อง
ม�อในการเพ��อสร.างความสมบ?รณ@ของระบบเม�อง เพ(�มค:ณภาพช�ว(ต ลดการใช.พล)งงาน และลดการ
ปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก เช�น การออกแบบ ก�อสร.าง และควบค:มอาคารบ.านเร�อนอ)จฉร(ยะด.วย 
ICT / การวางผ)งเม�องท��ผสมผสานระบบน(เวศน@ / ตลอดจนการออกแบบและควบค:มระบบ
โครงสร.างพ�0นฐานท��ม�ประส(ทธ(ภาพและสามารถรองร)บผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงภ?ม(อากาศ
หร�อภ)ยทางธรรมชาต(ได.

7.2  จ�ดทXาระบบสารสนเทศดJานพล�งงาน ส	@งแวดลJอม และทร�พยากรธรรมชาต	 โดยม/ขJอมRล
ท/@ท�นสม�ยเปPนป)จจ�บ�น (Real time) ม/ระบบการจ�ดการสาธารณภ�ยท/@ครบวงจร ตลอดจนส�ง
เสร	มการม/ส�วนร�วมและการเขJาถTงสารสนเทศของภาคประชาชนและธ�รก	จ

◦ พ)ฒนาระบบสารสนเทศด.านพล)งงาน ส(�งแวดล.อม และทร)พยากรธรรมชาต( ท��สามารถแสดงให.เหSน
ถ3งข.อม?ลภาพรวมของระบบน(เวศไทยท)�วประเทศได.สมบ?รณ@แบบเวลาจร(ง (Real time) ซ3�งเช��อมโยง
ก)บระบบสารสนเทศภ?ม(ศาสตร@ (Geographical Information System: GIS) ท��ม�มาตรฐานสากล บน
โครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศหล)กของเคร�อข�ายส��อสารข.อม?ลเช��อมโยงหน�วยงานภาคร)ฐ 
(Government Information Network: GIN) เพ��อการบ?รณาการฐานข.อม?ลจากท:กหน�วยงานท��ร)บผ(ด
ชอบข.อม?ลแต�ละประเภท ให.สามารถใช.ร�วมก)นได. พร.อมท)0งม�ร?ปแบบการน>าเสนอข.อม?ลต�อ
สาธารณะท��หลากหลายเพ��อให.ประชาชนและภาคธ:รก(จท:กภาคส�วนสามารถเข.าถ3งและน>าไปใช.
ประโยชน@ได.อย�างท)�วถ3ง

◦ จ)ดท>าระบบสารสนเทศและการส��อสารเพ��อการจ)ดการก)บสาธารณภ)ย โดยครอบคล:มท:กพ�0นท��โดย
เฉพาะบร(เวณพ�0นท��เส��ยงภ)ย ซ3�งรวมถ3งต)0งแต�การใช. ICT ในการจ)ดท>าแบบการพยากรณ@ 
(Prediction Modeling) การใช. ICT ในการตรวจและต(ดตามสภาวะแวดล.อม การสร.างระบบเต�อน
ภ)ยอ(เลSกทรอน(กส@ให.ก)บสาธารณะและผ?.ท��อาจได.ร)บผลกระทบ การวางแผนในสภาวะฉ:กเฉ(น 
(Emergency Planning) ระบบเต�อนภ)ยท��ท)นการณ@ (Real Time Warning) ระบบการจ)ดการก?.ภ)ย
และการแก.ว(กฤต (Dispatching and Crisis Management) และระบบประเม(นความเส�ยหาย 
(Damage Assessment) จากผลกระทบท��เก(ดข30นต�อเศรษฐก(จ ส)งคม และส(�งแวดล.อม (Impact 
Assessment)
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◦ ส�งเสร(มการจ)ดต)0งเคร�อข�ายส)งคม (Social media) ภาคประชาชน เพ��อส�งเสร(มการม�ส�วนร�วมและ
สร.างความตระหน)กของประชาชนต�อการอน:ร)กษ@พล)งงาน ส(�งแวดล.อม และทร)พยากรธรรมชาต( 
โดยท��ประชาชนสามารถใช.เปWนช�องทางในการร)บและส�งข.อม?ลพ�0นฐาน แจ.งและกระจายการเต�อนภ)ย 
ตลอดจนเพ��อการตรวจสอบและต�อต.านภาคการผล(ตท��ไม�เปWนม(ตรต�อส(�งแวดล.อม 

7.3 ส�งเสร	มการสรJางความตระหน�กเก/@ยวก�บส	@งแวดลJอมในท�กข�0นตอนตลอดวงจรช/ว	ต 
(Life Cycle Assessment: LCA) ของผล	ตภ�ณฑ� ICT

◦ จ)ดท>าระเบ�ยบการออกแบบเช(งน(เวศเศรษฐก(จส(นค.า ICT (ICT EcoDesign Requirement) ท��
พ(จารณาตลอดว)ฏจ)กรช�ว(ตของผล(ตภ)ณฑ@ เพ��อลดผลกระทบต�อส(�งแวดล.อมจากการลดการใช.
พล)งงานและทร)พยากรธรรมชาต( และการลดการใช.สารอ)นตราย รวมท)0งสร.างความตระหน)กแก�ท)0งผ?.
ผล(ตและผ?.บร(โภคตามหล)กการพ�0นฐานของการท>า ICT EcoDesign ค�อ หล)กการ 4R ในท:กช�วงของ
ว)ฏจ)กรผล(ตภ)ณฑ@ ICT ได.แก� การลดการใช.ทร)พยากรและพล)งงาน (Reduce) การใช.ซ0>า 
(Reuse/Repeat) การน>ากล)บมาใช.ใหม� (Recycle) และการซ�อมบ>าร:ง (Repair) ในท:กอ:ปกรณ@ ICT 

◦ พ)ฒนาระบบการใช.ฉลากส(�งแวดล.อม (Eco-Label) ส>าหร)บส(นค.า ICT เพ��อแสดงสมรรถนะด.านส(�ง
แวดล.อม ปร(มาณการใช.ทร)พยากร ตลอดจนต.นท:นการท>าลายส(�งแวดล.อมต�อหน�วยผล(ตภ)ณฑ@ใน
ตลอดว)ฏจ)กรช�ว(ต (LCA) ตลอดจนประชาส)มพ)นธ@ และสร.างความตระหน)กแก�ประชาชนถ3ง
ประโยชน@ของการพ(จารณาฉลากส(�งแวดล.อมก�อนการต)ดส(นใจซ�0อผล(ตภ)ณฑ@ ICT

◦ ส�งเสร(มการด>าเน(นงานและต�อยอดแผนย:ทธศาสตร@การจ)ดการซากผล(ตภ)ณฑ@เคร��องใช.ไฟฟAาและ
อ(เลSกทรอน(กส@เช(งบ?รณาการ (ของกรมควบค:มมลพ(ษ กระทรวงทร)พยากรธรรมชาต(และส(�ง
แวดล.อม) / ม�ระบบการค)ดแยกและเกSบรวบรวมซาก e-waste อย�างบ?รณาการ / ม�ศ?นย@จ)ดการของ
เส�ยอ)นตรายจากช:มชนของกล:�มองค@กรปกครองส�วนท.องถ(�นท��ครอบคล:มและม�ประส(ทธ(ภาพ

◦ สร.างความร?. ความเข.าใจ และความตระหน)กถ3งผลกระทบของ ICT ต�อส(�งแวดล.อม เพ��อปล?กฝ9งการ
ใช.งาน ICT อย�างพอเพ�ยงและเหมาะสม โดยเฉพาะอย�างย(�งในกล:�มเดSกและเยาวชน

◦ ก>าหนดเง��อนไขการจ)ดซ�0อส(นค.าและบร(การด.าน ICT ของภาคร)ฐ ให.ต.องม�การพ(จารณาเง��อนไขด.าน
ความย)�งย�นต�อส(�งแวดล.อม เช�น การเล�อกใช.ว)สด:ท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม ม�ส�วนผสมของว)สด:
ร�ไซเค(ล ม�การออกแบบท��ง�ายต�อการจ)ดการซากเม��อหมดอาย:การใช.งาน ม�อาย:การใช.งานยาว ใช.
พล)งงานอย�างค:.มค�า ม�ระบบการจ)ดการซากผล(ตภ)ณฑ@ สมรรถนะการจ)ดการด.านส(�งแวดล.อมของ
องค@กร และบรรจ:ภ)ณฑ@ หร�อม�การร)บรองตามมาตรฐานส(�งแวดล.อมท��ได.ร)บการยอมร)บ เปWนต.น 
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7.4  ส�งเสร	มการใชJ ICT อย�างม/ประส	ทธ	ภาพดJานพล�งงานสRง (Energy efficient)  และ
ใหJความสXาค�ญก�บการเพ	@มประส	ทธ	ภาพการใชJพล�งงาน เช�น การลดการส?ญเส�ยพล)งงานจาก
อ:ปกรณ@ ICT โดยไม�จ>าเปWน

◦ สร.างแรงจ?งใจท��เหมาะสม ภายใต.โครงการสน)บสน:น “ศ:นย@ข.อม?ลส�เข�ยว”  Green Data Center เพ��อ
กระต:.นการพ)ฒนาประส(ทธ(ภาพและลดการใช.พล)งงานภายใน Data Center ให.ม�ค�าการใช.พล)งงาน
อย�างม�ประส(ทธ(ภาพ (PUE) ต�>ากว�า 1.5 ภายในป= 2563 (ค.ศ. 2020)

◦ ส�งเสร(มและสน)บสน:นการรวมศ?นย@การจ)ดเกSบและการประมวลผลข.อม?ล (Data center) เข.าไว.
ด.วยก)น เช�น การใช.เซ(ร@ฟเวอร@ทางกายภาพต)วเด�ยวก)นในการท>าเปWนเซ(ร@ฟเวอร@ส>าหร)บงานหลาย
ประเภท (Server Virtualization) เปWนต.น 

◦ สน)บสน:นการใช./จ)ดซ�0ออ:ปกรณ@ ICT ท��ประหย)ดพล)งงาน เช�น การใช.โน.ตบ:�คแทน PC เปWนต.น

◦ สน)บสน:นการก>าหนดมาตรฐานข�ดจ>าก)ดข)0นต�>าของสมรรถนะด.านประส(ทธ(ภาพการใช.พล)งงานและ
เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อมของอ:ปกรณ@ ICT เพ��อเปWนมาตรฐานในการตรวจสอบส(นค.า ICT ท��วางขาย
ในท.องตลาด อย�างเท�าเท�ยมและเปWนธรรม / ปร)บปร:งกฎหมายเพ��อค)ดกรองส(นค.า ICT ท��น>าเข.าจาก
ต�างประเทศว�าต.องม�ศ)กยภาพด.านพล)งงานส?ง

 โครงการนXาร�องภายใตJกรอบนโยบาย ICT2020

(ต�วอย�าง)

โครงการ สร�ปสาระสXาค�ญของโครงการ

โครงการจ)ดต)0งศ?นย@พ)ฒนา (และแปล) จ)ด
เกSบและแลกเปล��ยนส��อด(จ(ท)ล เพ��อร)กษา
ว)ฒนธรรมไทยท)0งในระด)บช:มชนและระด)บ
ประเทศ และส�งเสร(มให.เก(ดการแลกเปล��ยน
ทางว)ฒนธรรมระหว�างช:มชน  

โครงการน�0ม�เปAาหมายเพ��อสร.างโอกาสในการเข.าถ3งข.อม?ลข�าวสารของ
ประชาชนไทยท:กกล:�ม ท:กชาต(พ)นธ@ ไม�ว�าจะเปWนข.อม?ลข�าวสารท��เก(ด
ภายในหร�อจากต�างประเทศ 
ในการด>าเน(นงานจะส�งเสร(มให.ม�การแปลและจ)ดท>าข.อม?ลให.อย?�ในร?ป
แบบอ(เลSกทรอน(กส@ ท��สามารถเข.าถ3งได.อย�างง�าย และจ)ดท>า web portal 
เพ��อเปWนศ?นย@กลางในการแลกเปล��ยนข.อม?ลและการเร�ยนร?.ทางว)ฒนธรรม
ระหว�างก)น
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โครงการ สร�ปสาระสXาค�ญของโครงการ

โครงการพ)ฒนาระบบ ICT เพ��อส�งเสร(มและ
อ>านวยความสะดวกในการพ)ฒนาเคร�อข�าย
ส)งคม
         

เปWนการพ)ฒนาระบบ ICT เพ��อส�งเสร(มและอ>านวยความสะดวกให.
ประชาชน ช:มชน และท.องถ(�นในท:กภ?ม(ภาคของประเทศไทย ในการ
พ)ฒนาเคร�อข�ายส)งคม (Social Network) เพ��อเปiดโอกาสให.ภาคประชา
ส)งคมม�ส�วนร�วมในก(จกรรมท��ส�งเสร(มการปฏ(ส)มพ)นธ@ในด.านส)งคมและ
เศรษฐก(จระหว�างก)นในท:กภาคส�วน ท)0งน�0 การท��ร)ฐเปWนเจ.าภาพหล)ก
อย�างเปWนกลางพร.อมด.วยกต(กาการค:.มครองข.อม?ลส�วนบ:คคล จะช�วยให.
ให.เก(ดความม)�นใจและไว.วางใจในการใช.งาน และเปWนการร)กษาข.อม?ลไว.
ไม�ให.ร)�วไหลออกนอกประเทศอย�างกรณ�ของการใช.เคร�อข�ายส)งคม
สาธารณะอ)นเปWนท��น(ยมในป9จจ:บ)น ซ3�งจะม�ผ?.ประกอบการในต�างประเทศ
เปWนผ?.ด>าเน(นการ 

โครงการพ)ฒนาระบบ ICT เพ��อการเต�อนภ)ย
สาธารณะ (Public Safety)

  เปWนการพ)ฒนาระบบเต�อนภ)ยสาธาณะผ�านทางอ(นเทอร@เนSต เวSบไซต@ 
และช�องทางเคร��องม�อเคล��อนท��ต�าง ๆ รวมท)0งโทรศ)พท@เคล��อนท�� ท��ให.
บร(การในเร��องท��เก��ยวข.องก)บการเต�อนภ)ยสาธารณะ เพ��อการปAองก)นและ
เย�ยวยาร)กษาเหต:ท��เก(ดจากภ)ยพ(บ)ต(ธรรมชาต(/สาธารณะ และสามารถใช.
ประโยชน@ในการวางแผนล�วงหน.า เช�น ในด.านเกตรกรรม เพ��อยกระด)บ
ประส(ทธ(ภาพและประส(ทธ(ผลในการผล(ตและความม)�นคงในการด>ารงช�พ
ให.ก)บช:มชน และท.องถ(�น ท��อย?�ห�างไกล 

โครงการพ)ฒนาการบร(การระบบความความ
ม)�นคงปลอดภ)ยด.าน ICT ของภาคร)ฐ 
(Infrastructure as a Service: IaaS)

ส>าหร)บการบร(การระบบความม)�นคงปลอดภ)ยในล)กษณะ Infrastructure 
as a Service ส>าหร)บการให.บร(การ e-Service ของภาคร)ฐ รวมท)0ง และ
การบร(การระบบการช>าระเง(นออนไลน@ภาคร)ฐ เพ��อให.ม�ความม)�นคง
ปลอดภ)ย ท)0งน�0 เพ��อสร.างความม)�นใจในระบบบร(การทางอ(นเทอร@เนSต ซ3�ง
จะช�วยส�งเสร(มการบ?รณาการข.อม?ลข.ามหน�วยงาน และช�วยเพ(�มจ>านวน
การใช.บร(การให.ม�จ>านวนมากข30น 

โครงการระบบขนส�งและจราจรอ)จฉร(ยะ 
(Intelligent Transportation Systems : ITS)

ITS ค�อ ระบบด.านการจราจรและขนส�ง ซ3�งเก(ดจากน>าเทคโนโลย�
สารสนเทศและการส��อสาร (ICT) มาช�วยปร)บปร:งและเพ(�มประส(ทธ(ภาพ
ในด.านต�างๆ ให.ด�ข30น นอกจากน�0 ITS เปWนเคร��องม�อในการพ)ฒนาเศรฐ
ก(จและส)งคมท��เปWนม(ตรก)บส(�งแวดล.อม (ICT for Green) ท��ม�การพ)ฒนา
และน>าไปใช.อย�างแพร�หลายท)�วท:กม:มโลกท)0งในประเทศพ)ฒนาแล.วส�วน
ใหญ� เน��องจากระบบขนส�งและจราจรอ)จฉร(ยะ (ITS) ม�ประส(ทธ(ภาพใน
การจ)ดการ เพ��อเพ(�มความคล�องต)วในการจราจร จ3งเปWนเคร��องม�อท��
ส>าค)ญในการช�วยลดการปลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก (GHGs) จากความ
ค)บค)�งของการจราจร
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โครงการ สร�ปสาระสXาค�ญของโครงการ

โครงการระบบส�งไฟฟAาอ)จฉร(ยะ 
(Smart Grid)

โครงการน�0 ม�เปAาหมายเพ��อให.ม�การลงท:นระบบการจ�ายไฟฟAาอ)จฉร(ยะ 
(Smart Grid) ควบค?�ก)บระบบการใช.ม(เตอร@อ)จฉร(ยะ (Smart Meter) 
ท)0งน�0 ส(�งซ3�งท>าให.ระบบส�งไฟฟAาอ)จฉร(ยะ (Smart Grid) น�0ม�ความอ)จฉร(ยะ 
ไม�ใช�เพ�ยงแค�เปWนระบบการส�งจ�ายไฟฟAา หากแต�สามารถส�งผ�านข.อม?ล
ระหว�างผ?.ส�งและผ?.ใช.ไฟฟAาแบบ 2 ทาง (2 Way Communication) ผ�าน
ระบบการให.บร(การกระแสไฟฟAาด)งกล�าวน�0ได.อย�างม�ประส(ทธ(ภาพด.วย 
ท>าให.ผ?.ใช.ไฟฟAาสามารถวางแผนและปร)บเปล��ยนพฤต(กรรมพฤต(กรรม
การใช.ไฟฟAา ในขณะท��ผ?.ให.บร(การไฟฟAาฯสามารถด?สถ(ต(การใช.กระแส
ไฟฟAาของผ?.ใช.กระแสไฟฟAาปลายทางแต�ละจ:ดได.จากระบบตามเวลาจร(ง 
(Real Time) และสามารถใช.ข.อม?ลเพ��อวางแผนการจ)ดการส�งจ�ายกระแส
ไฟฟAาได.อย�างม�ประส(ทธ(ภาพ 

โครงการจ)ดการขยะเลSกทรอน(กส@ (E-waste) โครงการน�0 ม�เปAาหมายเพ��อให.ประเทศไทยสามารถค)ดแยก เกSบรวมรวม 
และน>าซากผล(ตภ)ณฑ@อ(เลSกทรอน(กส@ (e-waste) หม:นเว�ยนกล)บมาใช.
ใหม�อย�างม�ประส(ทธ(ภาพ ซ3�งนอกจากจะเปWนการด?แลส)ง คมและส(�ง
แวดล.อมแล.ว ย)งช�วยส�งเสร(มข�ดความสามารถในการแข�งข)นของ
ผล(ตภ)ณฑ@ไทยท��จะส�งออกไปย)งตลาดท��ม�ความกฎเกณฑ@ กฎระเบ�ยบ
ทางด.านส(�งแวดล.อมเข.มงวด   

งกาโครงการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ให.ม�การ
ท)กษะด.านการใช.นว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน 
ICT (Innovation in ICT Services) 

โครโครงการน�0ม�เปAาหมายเพ��อสร.างผ?.ประกอบการด.าน ICT ท��ม�การ
พ)ฒนานว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน ICT ท)0งน�0 ในการด>าเน(นงานจะจ)ดอบรม
ให.ผ?.ประกอบการม�ความร?.ความเข.าใจแนวค(ดของนว)ตกรรมเช(งบร(การ
ด.าน ICT (Innovation in ICT Services) เพ��อให.ผ?.ประกอบการ น>า
แนวค(ดด)งกล�าวมาสน)บสน:นการสร.างม?ลค�าเพ(�มให.ส(นค.า ICT ของ
ตนเองมากข30นผ?.ทรงค:ณว:ฒ(/ผ?.เช��ยวชาญจากท)0งในและต�างประเทศ

โคร โครงการสร.าง Cluster น>าร�องด.าน
ซอฟต@แวร@และบร(การด.านคอมพ(วเตอร@เพ��อ
การส�งออก 

เปAาหมายของโครงการเพ��อพ)ฒนา Cluster ของผ?.ประกอบการด.าน
ซอฟต@แวร@และบร(การด.านคอมพ(วเตอร@ส>าหร)บ Niche Market อย�างน.อย 
1 กล:�ม Cluster ท��เปWนท��ร?.จ)กและยอมร)บในตลาดอาเซ�ยน และม�การ
ขยายส?�ตลาดโลกในป= 2563

      โดยจ)ดแบ�งกล:�มผ?.ประกอบการด.านซอฟต@แวร@ และการบร(การด.าน
คอมพ(วเตอร@ ท��ม�ศ)กยภาพด.านต�างๆ และแบ�งงานก)นท>าเพ��อพ)ฒนาเปWน
ภาพรวมส(นค.าและบร(การของไทย และม�การเล�อกกล:�มผ?.ประกอบการ
รายใหม�ท��ม�ศ)กยภาพ ร�วมพ)ฒนาบางส�วนของโซล?ช)�นท��จะน>าเสนอส?�
ตลาดต�างประเทศ และหน�วยงานภาคร)ฐ ม�หน.าท��สน)บสน:นการออกไป
ท>าตลาด การสน)บสน:นท:นการประชาส)มพ)นธ@ การให.ท:นไปอบรม ด?งาน
ต�างประเทศ การจ)ดหาผ?.เช��ยวชาญในเร��องการท>าตลาด เปWนต.น



(ร�าง) กรอบนโยบายเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563                                          55

โครงการ สร�ปสาระสXาค�ญของโครงการ

โค  โครงการจ)ดท>านโยบายบรอดแบนด@แห�งชาต(เปAา โครงการน�0ม�เปAาหมาย เพ��อให.ม�นโยบายบรอดแบนด@แห�งชาต( ท��ก>าหนด
ท(ศทางการพ)ฒนาบรอดแบนด@โดยตรงของประเทศในอ�ก 10 ป=ข.างหน.า 
ให.ครอบคล:มท)�วประเทศ ม�ประส(ทธ(ภาพ ค:ณภาพ และม�ความม)�นคง
ปลอดภ)ยส?ง 

โครงการสร.างผ?.เช��ยวชาญด.านความม)�นคง
ปลอดภ)ยของโครงข�าย

เพ��อสร.างผ?.เช��ยวชาญด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของโครงข�ายเปWนจ>านวน
มาก เพ��อปAองก)นและตอบโต. ภ)ยจากการโจมต�เคร�อข�ายคอมพ(วเตอร@ ไม�
ว�าจะในระด)บหน�วยงาน องค@กรของร)ฐ เอกชน หร�อ ในระด)บชาต( ท)0งน�0 
ในการด>าเน(นงานจะรวมการให.ท:นสน)บสน:น (รวมถ3งแรงจ?งใจอ��นๆ) ใน
การน>าบ:คลากรท��ม�ความสามารถ และศ)กยภาพส?ง (Talents) เข.ามาอย?�
ในสายอาช�พด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของโครงข�าย และการส�งเสร(ม 
และอ:ดหน:นทางการเง(นในด.าน การท>า Formal Training และ การออก 
Certificate ให.แก�บ:คลากรท��ผ�านการทดสอบ เร��องของ Security โดย
สถาบ)นท��ได.ร)บการร)บรอง (Accredited) ท)0งจากภาคร)ฐ ภาคเอกชน ท)0ง
ในและต�างประเทศ

โครงการเตร�ยมความพร.อมในการเปล��ยน
ผ�านเข.าส?�ระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ล

จ)ดให.ม�แนวทางและกรอบระยะเวลาการท>างานด.านต�างๆ ท��ช)ดเจนเพ��อ
การเปล��ยนผ�านระบบการแพร�ภาพกระจายเส�ยงจากระบบอนาลอกไปส?�
ระบบด(จ(ท)ล (Digital broadcasting) ภายในป= 2015 ซ3�ง  และจ)ดท>าแผน
งานและผ?.ร)บผ(ดชอบท��ช)ดเจนในการด?แลเร��องการเปล��ยนผ�านเข.าส?�ระบบน�0 
และการส��อสารให.ประชาชนท:กคนเข.าใจถ3งความจ>าเปWน ประโยชน@ และ
ส(�งท��ต.องด>าเน(นการในการเปล��ยนผ�านเข.าส?�ระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ลคร)0งน�0 
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ป)จจ�ยแห�งความสXาเรVจ
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จากประสบการณ@ในการจ)ดท>ากรอบนโยบายเทคโนโลย�สารสนเทศฉบ)บท�� 1 (IT2000) และ 
ฉบ)บท�� 2 (IT2010) ได.เปWนท��ประจ)กษ@แล.วว�า ในการผล)กด)นนโยบายด)งกล�าวไปส?�การปฏ(บ)ต(จะเก��ยวข.องก)บท:ก
หน�วยงาน ไม�จ>าก)ดอย?�แต�กระทรวงเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารเท�าน)0น โดยการด>าเน(นการตามกรอบน
โยบายฯ จะส�งผลกระทบอย�างกว.างขวางต�อการพ)ฒนารายสาขา ม�กล:�มผ?.ม�ส�วนได.เส�ย (Stakeholders) 
ครอบคล:มต)0งแต�ภาคร)ฐ ภาคเอกชน คร)วเร�อน ไปจนถ3งป9จเจกบ:คคล  และโดยเหต:ท��เทคโนโลย�สารสนเทศและ
การส��อสาร เปWนเทคโนโลย�ท��ม�พ)ฒนาการไปอย�างรวดเรSวมากท)0งในระด)บประเทศและในระด)บโลก  การตอบ
สนองต�อความเปล��ยนแปลงท)0งในเช(งบวกและเช(งลบจ3งต.องการองค@กรก>าก)บและส�งเสร(มท��ม�ระบบบร(หารจ)ดการ
ท��ม�ประส(ทธ(ภาพ  ม�บ:คลากรท��ม�ความร?.ความสามารถ  ม�ข.อม?ลท��ท)นสม)ย  ตลอดจนม�การต)ดส(นใจท��ร)ดก:ม 
สามารถรองร)บป9จจ)ยท��หลากหลายได.   

ด.วยเหต:น�0 ในการด>าเน(นงานเพ��อให.บรรล:ว)ตถ:ประสงค@และเปAาหมายท��ก>าหนด และท>าให.ว(ส)ยท)ศน@
ของกรอบนโยบายฉบ)บน�0เปWนความจร(งข30นได. จ3งต.องม�การก>าหนดเง��อนไขการพ)ฒนาท��ส>าค)ญหลายประการ โดย
เง��อนไขเหล�าน�0เปWนส(�งท��ได.จากการเร�ยนร?.และส)�งสมมาจากประสบการณ@ของส)งคมท��ผ�านมาในช�วงของกรอบ
นโยบายเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารฉบ)บก�อนๆ ท��พบข.อจ>าก)ดในการพ)ฒนา ซ3�งม�ผลท>าให.การน>า
นโยบายไปส?�การปฏ(บ)ต(ไม�บรรล:มรรคผลเท�าท��ควร ด)งน)0น กรอบนโยบาย ICT2020 จ3งได.ก>าหนดเง��อนไขท��ถ�อ
เปWนป9จจ)ยแห�งความส>าเรSจของการพ)ฒนาด)งน�0

1.  ผ?.บร(หารประเทศต.องม�เจตนารมย@ทางการเม�องท��แน�วแน� (Strong political will)  โดยฝ�าย
บร(หารฯ ต.องส��อสารต�อสาธารณะอย�างช)ดเจนว�าการพ)ฒนาเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารเปWนวาระแห�ง
ชาต(ท��ต.องให.ความส>าค)ญ เน��องจากเปWนป9จจ)ยพ�0นฐานของก(จกรรมทางเศรษฐก(จและส)งคมท��จะน>าไปส?�การพ)ฒนา
ข�ดความสามารถในการแข�งข)นทางเศรษฐก(จ การค.า และอ:ตสาหกรรม อ�กท)0งยกระด)บความก(นด�อย?�ด� ค:ณภาพ
ช�ว(ต และสามารถน>าไปส?�ความเสมอภาคของของประชาชนในส)งคม โดยร)ฐจะด>าเน(นการด.วยกลไกทางนโยบาย
และมาตรการท��เหมาะสมโดยเร�งด�วน เพ��อให.ประชาชนและภาคธ:รก(จท)�วประเทศสามารถเข.าถ3งและใช.ประโยชน@
จากโครงสร.างพ�0นฐานสารสนเทศท��ม�ค:ณภาพ ม)�นคงและปลอดภ)ย ได.อย�างท)�วถ3งและม�ประส(ทธ(ภาพ

2.  ต.องจ)ดให.ม�โครงสร.างของภาวะการน>าและการก>าก)บด?แลการข)บเคล��อนวาระแห�งชาต(ด.าน
เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารของประเทศท��ช)ดเจนและปฏ(บ)ต(ได.จร(ง (Leadership and governance 
structure of national ICT agenda) การน>าการข)บเคล��อนต.องมาจากผ?.บร(หารส?งส:ดของประเทศ  โดยม�
รายละเอ�ยดของการด>าเน(นงานด)งน�0

◦ ปร)บปร:งโครงสร.าง องค@ประกอบ และอ>านาจหน.าท��ของของคณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศ
และการส��อสารแห�งชาต( ท��ม�นายกร)ฐมนตร�เปWนประธาน โดยให.คณะกรรมการประกอบด.วย 
ร)ฐมนตร�ว�าการกระทรวงเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร เปWนรองประธาน และอย�างน.อยให.ม�
ร)ฐมนตร�จากกระทรวงท��เก��ยวข.อง และผ?.บร(หารส?งส:ดของหน�วยงานหล)กด.านการวางแผนและการ
บร(หารจ)ดการภาคร)ฐ เปWนกรรมการ ด)งน�0 กระทรวงการคล)ง  กระทรวงอ:ตสาหกรรม  กระทรวง
พาณ(ชย@  กระทรวงว(ทยาศาสตร@และเทคโนโลย�  กระทรวงศ3กษาธ(การ กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
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มหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ@  กระทรวงสาธารณส:ข  และกระทรวงว)ฒนธรรม 
ส>าน)กงานคณะกรรมการพ)ฒนาการเศรษฐก(จและส)งคมแห�งชาต( ส>าน)กงบประมาณ ส>าน)กงาน ก.พ. 
และให.ม�ต)วแทนองค@กรภาคเอกชน และภาคประชาชนร�วมเปWนกรรมการด.วย

◦ ให.คณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารแห�งชาต( ม�อ>านาจหน.าท��ในการก>าหนด
นโยบายและท(ศทางการพ)ฒนาเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารของประเทศ รวมถ3งก>าก)บด?แล
การด>าเน(นงานตามนโยบายท��ก>าหนด โดยคณะกรรมการฯ ควรม�การประช:มเพ��อต(ดตามความ
ก.าวหน.า และพ(จารณาแนวนโยบาย มาตรการ กฎหมาย หร�อกฎระเบ�ยบท��จ>าเปWน อย�างสม�>าเสมอ
อย�างน.อยไตรมาสละ 1 คร)0ง  

◦ ให.ม�หน�วยงานในกระทรวงเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร ท>าหน.าท��เปWนส>าน)กผ?.บร(หาร
สารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) และเปWนหน�วยงานธ:รการ 
(Secretariat) ของคณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารแห�งชาต( โดยม�หน.าท��ความ
ร)บผ(ดชอบหล)กค�อเปWนหน�วยงานกลางด.าน ICT ของภาคร)ฐในการผล)กด)นวาระด.าน ICT ของ
ประเทศ รวมถ3งการจ)ดท>านโยบายและแผนแม�บท ICT การก>าก)บด?แลและผล)กด)นแผนส?�การปฏ(บ)ต( 
และต(ดตามประเม(นผล หน�วยงานน�0ควรเปWนหน�วยงานท��ม�ความคล�องต)วในการด>าเน(นงาน ต.อง
สามารถประสานก)บท:กภาคส�วนท��เก��ยวข.องอย�างม�ประส(ทธ(ภาพ เพ��อให.เก(ดการพ)ฒนาแบบ
บ?รณาการ

◦ ให.ม�หน�วยงานท��ร)บผ(ดชอบงานท��ม�ความส>าค)ญเช(งย:ทธศาสตร@ท��ส>าค)ญ ได.แก� 

1)  งานด.านความม)�นคงในโลกไซเบอร@ (National Cyber Security Council) ซ3�งเปWนประเดSนท��ม�
ความส>าค)ญต�อความม)�นคงของประเทศ เน��องจากภ)ยท��มาก)บระบบเคร�อข�ายอ(นเทอร@เนSตน)0น
น)บว)นจะทว�ความร:นแรงมากย(�งข30นด.วยว(ว)ฒนาการของเทคโนโลย� โดยหน�วยงานน�0จะท>าหน.าท��
เปWนหน�วยศ3กษาว(จ)ยเพ��อเสนอแนวทางด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศท��
เหมาะสม เพ��อให.คณะกรรมการเทคโนโลย�สารสนเทศแห�งชาต(ให.ความเหSนชอบและก>าหนด
เปWนนโยบายต�อไป นอกจากน�0ย)งม�หน.าท��พ)ฒนาบ:คลากรหร�อถ�ายทอดความร?.เก��ยวก)บการ
ด>าเน(นงานด.านความม)�นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศแก�หน�วยงานท)0งภาคร)ฐและภาค
เอกชน และประสานการด>าเน(นงานก)บหน�วยงานต�างๆ โดยเฉพาะหน�วยงานท��เก��ยวก)บ
โครงสร.างพ�0นฐานส>าค)ญย(�งยวดของประเทศ (Critical Infrastructure) เช�น กล:�มพล)งงาน 
การเง(น สาธารณ?ปโภค โทรคมนาคมและการส��อสาร เปWนต.น เพ��อให.เก(ดการปฏ(บ)ต(ตาม
นโยบาย แนวทาง และมาตรฐานท��ก>าหนด หน�วยงานน�0ไม�ควรด>าเน(นงานภายใต.ระบบราชการ 
ท)0งน�0 เพ��อให.เก(ดความคล�องต)ว และสามารถสรรหาบ:คลากรท��ม�ความร?.ความสามารถและม�
ค:ณสมบ)ต(เหมาะสมมาร�วมปฏ(บ)ต(งานได.

2)  งานบร(การเทคโนโลย�สารสนเทศภาคร)ฐ (Government Information Technology Services) 
ซ3�งหน�วยงานท��ด?แลงานด.านน�0จะท>าหน.าท��เปWนผ?.บร(หารเทคโนโลย�ของภาคร)ฐ (Government 
Chief Technology Officer) ร)บผ(ดชอบด?แลเร��องการออกแบบสถาป9ตยกรรมของระบบ ICT 
ของภาคร)ฐโดยรวม รวมท)0งก>าหนดมาตรฐานท��จ>าเปWนเพ��อให.ข.อม?ลท��อย?�ต�างระบบก)นสามารถ
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ใช.งานร�วมก)นและแลกเปล��ยนข.ามระบบได. อ)นจะน>าไปส?�บร(การเช(งบ?รณาการ นอกจากน�0ย)ง
ม�หน.าท��ให.บร(การท��ปร3กษาด.านระบบงาน ICT แก�หน�วยงานภาคร)ฐอ��นๆ และพ)ฒนาระบบ
งานกลางท��ท:กหน�วยงานสามารถใช.ร�วมก)นได. ท)0งน�0 เพ��อลดความซ0>าซ.อนของการลงท:น ท)0งน�0 
ในการด>าเน(นงาน ควรเปiดโอกาสให.ภาคเอกชนเข.ามาม�ส�วนร�วมด>าเน(นงานให.มากท��ส:ดโยใช.
กลไก PPP (Public Private Partnership) โดยอาจท>างานร�วมก)บสภา ICT ซ3�งเปWนองค@กรท��
เปWนต)วแทนของผ?.ประกอบการในอ:ตสาหกรรม ICT ท��ก>าล)งอย?�ในระหว�างการจ)ดต)0งข30น

◦ ให.ม�กลไกในการประสานเช��อมโยงงานของคณะกรรมการฯก)บคณะกรรมการระด)บชาต(อ��นๆ ท��ด?แล
ร)บผ(ดชอบงานท��เก��ยวข.องและควรต.องประสานเช��อมโยงก)บงานของคณะกรรมการฯ อาท(เช�น คณะ
กรรมการธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@  คณะกรรมการนโยบายเศรษฐก(จสร.างสรรค@แห�งชาต( คณะ
กรรมการก(จการโทรคมนาคมแห�งชาต( (กทช.) และคณะกรรมการก(จการกระจายเส�ยง ก(จการ
โทรท)ศน@ และก(จการโทรคมนาคมแห�งชาต( (กสทช.) ท��ก>าล)งอย?�ระหว�างการด>าเน(นการจ)ดต)0งข30นตาม
กฎหมาย เปWนต.น  ท)0งน�0 เพ��อให.การข)บเคล��อนภารก(จและงานในภาพรวมม�ความเปWนเอกภาพ และ
เก(ดความค:.มค�าในการใช.ทร)พยากรของประเทศ

3.  ต.องจ)ดให.ม�กลไกในการประสานการท>างานข.ามหน�วยงานท��ม�ประส(ทธ(ภาพ เพ��อให.เก(ดการ
บ?รณาการในแนวราบ อ)นจะน>าไปส?�การจ)ดบร(การแบบไร.ตะเขSบ (Seamless) ท��ค>าน3งถ3งผ?.ร)บบร(การเปWน
ศ?นย@กลาง และม�การใช.ทร)พยากรของประเทศอย�างค:.มค�า ลดความซ0>าซ.อน โดยม�รายละเอ�ยดของการ
ด>าเน(นงานด)งน�0

◦ ให.ม�สภา CIO ภาคร)ฐ (Government CIO Council) ซ3�งม�สมาช(กประกอบด.วย CIO จากท:ก
กระทรวง ม�ผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Officer) เปWนประธาน 
โดยให.สภาฯ เปWนกลไกท��จะท>าให.เก(ดการประสานงานข.ามกระทรวง และเก(ดการบ?รณาการใน
แนวราบ อ)นจะน>าไปส?�การจ)ดบร(การแบบไร.ตะเขSบ (Seamless) ท��ค>าน3งถ3งผ?.ร)บบร(การเปWน
ศ?นย@กลาง 

◦ ให.ส>าน)กผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) เปWนหน�วย
งานกลางและจ)ดกลไกในการประสานงานข.ามหน�วยงาน โดยท>างานร�วมก)บสภา CIO ภาคร)ฐ และ/
หร�อ CIO ของหน�วยงานภาคร)ฐ โดยให.ก>าหนดต)วช�0ว)ดท��สะท.อนถ3งผลของการด>าเน(นงานด)งกล�าว
ในค>าร)บรองการปฏ(บ)ต(งานเพ��อใช.ประกอบการประเม(นผลการด>าเน(นงานประจ>าป=ของหน�วยงาน

◦ ให.ส>าน)กผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) จ)ดให.ม�
กลไกการท>างานร�วมก)นระหว�างส>าน)กงบประมาณ สภา CIO ภาคร)ฐ และ/หร�อ CIO ของหน�วยงาน
ภาคร)ฐ และ GCIO ในการจ)ดท>าและพ(จารณางบประมาณด.าน ICT เพ��อให.การจ)ดสรรงบประมาณม�
ประส(ทธ(ภาพ ม�การบ?รณาการ ลดความซ0>าซ.อน และใช.จ�ายงบประมาณอย�างค:.มค�า โดยจ)ดเวท�ให.ม�
การหาร�อก)บต)วแทนองค@กรผ?.ประกอบการ (สภา ICT) ตามความเหมาะสม ท)0งน�0 ให.ค>าน3งถ3งหล)ก
ธรรมาภ(บาล (Good governance) ในการบร(หารจ)ดการ
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4.  ให.ส>าน)กผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) 
กระทรวงเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร ร)บผ(ดชอบการจ)ดท>าแผนแม�บทเทคโนโลย�สารสนเทศและการ
ส��อสารฯ 2 ฉบ)บ แต�ละฉบ)บครอบคล:มระยะเวลา 5 ป= ในช�วงเวลาของกรอบนโยบายฯ ฉบ)บน�0  ท)0งน�0 ในแผน
แม�บทฯ ควรก>าหนดย:ทธศาสตร@ท��ม�รายละเอ�ยดเช(งล3ก รวมท)0งแผนงาน โครงการ และกลว(ธ�ในการต(ดตาม
ประเม(นผล พร.อมท)0งระบ:ต)วช�0ว)ดท��ช)ดเจน โดยม�ท(ศทางการพ)ฒนาท��สอดคล.องก)บแนวทางท��ก>าหนดในกรอบ
นโยบายฯ ท)0งน�0 เม��อครบก>าหนดคร3�งทางของกรอบนโยบายฯ (ประมาณป=พ.ศ. 2558) ควรจ)ดให.ม�การประเม(น 
เพ��อต(ดตามความก.าวหน.าของการด>าเน(นงานด.วย ซ3�งผลท��ได.จากการประเม(นน�0 จะได.น>าไปใช.ในการพ(จารณา
ปร)บปร:งระบบการบร(หารจ)ดการ หร�อปร)บกรอบนโยบาย และ/หร�อแผนแม�บทฯ ให.ม�ความเหมาะสมและ
สอดคล.องก)บสภาวการณ@ต�อไป
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