เอกสารประกอบการประชมเพอรบฟงความคดเหนสาธารณะ

(ราง) กรอบนโยบายเทคโนโลย$สารสนเทศและการสอสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย

จดโดย
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
รวมกบ
ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต
และ
มหาวทยาลยศลปากร จงหวดนครปฐม
มหาวทยาลยสงขลานครนทร จงหวดสงขลา
มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลล'านนา จงหวดเชยงใหม
มหาวทยาลยขอนแกน จงหวดขอนแกน

ระหวางวนท 6-11 สงหาคม 2553

(ราง) กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563

(ราง) วสยทศน เปาหมาย

และยทธศาสตรการพฒนา
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จากการประเม(นการพ)ฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยตามกรอบของ
นโยบายและแผนแมบททได.มมากอนหน.าน0 รวมถ3งการศ3กษาสถานภาพการพ)ฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและ
การสอสารในม(ต(ตางๆ ณ ป9จจ:บ)น และการศ3กษาบร(บทและแนวโน.มทคาดวาจะเก(ดในชวงระยะเวลา 10 ป=
จนถ3งป= 2563 น>ามาส?การก>าหนดว(ส)ยท)ศน@ เปAาหมาย และย:ทธศาสตร@การพ)ฒนา โดยมรายละเอยดด)งตอไปน0

วสยทศน
ICT เปWนพล)งข)บเคลอนส>าค)ญในการน>าพา...
คนไทย ส?ความร?.และป)ญญา
เศรษฐกจไทย ส?การเต(บโตอยางย)งยน
สงคมไทย ส?ความเสมอภาค
กลาวโดยสร:ปได.วา ประเทศไทยในป= 2020 จะมการพ)ฒนาอยางฉลาด การด>าเน(นก(จกรรมทาง
เศรษฐก(จและส)งคมจะอย?บนพ0นฐานของความร?.และป9ญญา น>าไปส?การเต(บโตอยางสมด:ล ย)งยน และคนไทยม
ความส:ข (Smart Thailand 2020)

เปาหมายหลก (Goals)
1. โครงสร.างพ0นฐาน ICT ความเรSวส?ง (Broadband) ทกระจายอยางท)วถ3ง ประชาชนสามารถเข.า
ถ3งได.อยางเทาเทยมก)น เสมอนการเข.าถ3งบร(การสาธารณ?ปโภคข)0นพ0นฐานท)วไป
2. ประชาชนมความรอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและใช.ประโยชน@จากสารสนเทศได.อยางร?.เทาท)น
เพอกอเก(ดประโยชน@ตอการเรยนร?. การท>างาน และการด>ารงชว(ตประจ>าว)น
3. เพ(มบทบาทและความส>าค)ญของอ:ตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกล:มอ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@)
ตอระบบเศรษฐก(จของประเทศ
4. ยกระด)บความพร.อมด.าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเม(นว)ดระด)บระหวางประเทศ
5. เพ(มโอกาสในการสร.างรายได.และมค:ณภาพชว(ตทดข30น
6. ท:กภาคสวนในส)งคมมความตระหน)กถ3งความส>าค)ญและบทบาทของ ICT ตอการพ)ฒนา
เศรษฐก(จและส)งคมทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม และมสวนรวมในกระบวนการพ)ฒนา

(ราง) กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563

ตวช/0วดการพฒนา
1. ร.อยละ 80 ของประชากรท)วประเทศ สามารถเข.าถ3งโครงขายโทรคมนาคม
และอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งภายในป= 2558 (ค.ศ. 2015) และ ร.อยละ 95
ภายในป= 2568 (ค.ศ. 2020)
2. ประชาชนไมน.อยกวาร.อยละ 75 มความรอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและ
ใช.ประโยชน@จากสารสนเทศได.อยางร?.เทาท)น
3. ส)ดสวนม?ลคาเพ(มของอ:ตสาหกรรม ICT รวมถ3งอ:ตสาหกรรมด(จ(ท)ลคอนเทนต@
ตอ GDP ไมน.อยกวาร.อยละ 18
4. ระด)บความพร.อมด.าน ICT ใน Networked Readiness Index ให.อย?ใน
กล:มประเทศทมการพ)ฒนาส?งทส:ด 25% (Top quartile)
5. เก(ดการจ.างงานแบบใหมๆ ทเปWนการท>างานผานสออ(เลSกทรอน(กส@
6. ประชาชนไมน.อยกวาร.อยละ 50 ตระหน)กถ3งความส>าค)ญและบทบาทของ ICT
ตอการพ)ฒนาเศรษฐก(จและส)งคมทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม

ICT2020 : Conceptual Framework
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ยทธศาสตรการพฒนา
1. พ)ฒนาโครงสร.างพ0นฐาน ICT ทเปWนอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งให.มความท)นสม)ย มการกระจาย
อยางท)วถ3ง และมความม)นคงปลอดภ)ย สามารถรองร)บความต.องการของภาคสวนตางๆ ได.
2. พ)ฒนาท:นมน:ษย@ทมความสามารถในการสร.างสรรค@และใช.สารสนเทศอยางมประส(ทธ(ภาพ ม
ว(จารณญาณและร?.เทาท)น และการพ)ฒนาบ:คลากร ICT ทมความร?.ความสามารถและความเชยวชาญระด)บ
มาตรฐานสากล
3. ยกระด)บขดความสามารถในการแขงข)นของอ:ตสาหกรรม ICT เพอสร.างม?ลคาทางเศรษฐก(จ
และน>ารายได.เข.าประเทศ โดยใช.โอกาสจากการรวมกล:มเศรษฐก(จ การเปiดการค.าเสร และประชาคมอาเซยน
4. ใช. ICT เพอสร.างนว)ตกรรมการบร(การของภาคร)ฐแบบบ?รณาการและมธรรมาภ(บาล
5. พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอสร.างความเข.มแขSงของภาคการผล(ต ให.สามารถพ3งตนเองและ
แขงข)นได.ในระด)บโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบร(การ และเศรษฐก(จสร.างสรรค@ เพอเพ(มส)ดสวนภาค
บร(การในโครงสร.างเศรษฐก(จโดยรวม
6. พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอลดความเหลอมล0>าทางเศรษฐก(จและส)งคม โดยสร.างโอกาสและ
การเข.าถ3งทร)พยากรและบร(การสาธารณะตางๆ ให.มความท)วถ3งและท)ดเทยมก)นมากข30น โดยเฉพาะบร(การพ0น
ฐานทจ>าเปWนตอการด>ารงชว(ตอยางมส:ขภาวะทด ได.แก บร(การด.านการศ3กษาและบร(การสาธารณส:ข
7. พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอสน)บสน:นการสร.างเศรษฐก(จและส)งคมทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม

ยทธศาสตรท/@ 1 พ)ฒนาโครงสร.างพ0นฐาน ICT ทเปWนอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งให.มความท)นสม)ย
มการกระจาย อยางท)วถ3ง และมความม)นคงปลอดภ)ย สามารถรองร)บความต.องการของภาคสวนตางๆ ได.

ภายในปD 2563 (ค.ศ.2020) บรการดJานโครงสรJางพL0นฐานสารสนเทศและการสL@อสาร
ของประเทศไทยจะเปPนสาธารณRปโภคข0นพL0นฐาน ท/@ประชาชนท@วไปสามารถเขJาถTงไดJ
ม/คณภาพ และความม@นคงปลอดภยเท/ยบเทามาตรฐานสากล
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เปาหมาย
1. ประชาชนท:กกล:มท)วประเทศ สามารถเข.าถ3งบร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งได.อยางท)วถ3ง
สะดวก รวดเรSว (Universal access to broadband) ด.วยความม)นใจในความม)นคง ปลอดภ)ย
2. ในพ0นทเขตเมองใหญทเปWนศ?นย@กลางทางเศรษฐก(จ ประชาชนและภาคธ:รก(จจะสามารถเข.าถ3ง
เครอขายอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งทมค:ณภาพและประส(ทธ(ภาพท)ดเทยมเมองใหญของโลก
3. มการพ)ฒนาไปส?โครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศและการสอสารย:คใหม ทเปWนระบบอ)จฉร(ยะ
สามารถเชอมตอโครงขายก)นอยางไร.ตะเขSบ และมความม)นคงปลอดภ)ยส?ง
4. มโครงสร.างพ0นฐานอ)นท)นสม)ยอนๆ ทรองร)บการสอสารในร?ปแบบการแพรภาพกระจายเสยง
เชนระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ล โทรท)ศน@ดาวเทยม เคเบ(ลทว อ(นเทอร@เนSตทว และว(ทย:ช:มชน
5. ลดการน>าเข.าอ:ปกรณ@โทรคมนาคมจากตางประเทศ

ตวช/0วดการพฒนา
1. ร.อยละ 80 ของประชากรท)วประเทศ สามารถเข.าถ3งโครงขายโทรคมนาคมและ
อ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งในช)0น Tier 1 (768 ก(โลบ(ตตอว(นาท – 1.5 ล.านบ(ตตอว(นาท)
ภายในป= 2558 (ค.ศ. 2015) และร.อยละ 95 ภายในป= 2563 (ค.ศ. 2020)
2. เมองใหญท:กเมองของประเทศ มการให.บร(การโทรคมนาคมและอ(นเทอร@เนSตความเรSว
ส?งมาก (FTTx) ส>าหร)บภาคธ:รก(จ และคร)วเรอน อยางน.อยทความเรSวข)0นต>าใน
ช)0น Tier 5 (10-25 ล.านบ(ตตอว(นาท)
3. ร.อยละ 50 ของคร)วเรอนท)วประเทศทมเดSกว)ยเรยนมคอมพ(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@การเรยนร?. ท:กแหง
ท)วประเทศมคอมพ(วเตอร@และมการเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมและอ(นเทอร@เนSต
ความเรSวส?งทความเรSว ข)0นต>าในช)0น Tier 5 (10-25 ล.านบ(ตตอว(นาท)
5. ลดการน>าเข.าอ:ปกรณ@โทรคมนาคมจากตางประเทศไมต>ากวา 25% (จากป= 2554)

(ราง) กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563
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กลยทธและมาตรการ
1.1 ผลกดนใหJเกดการลงทนในโครงขายใชJสายและไรJสายความเรVวสRง เพL@อขยาย
โครงขาย ICT/ บรอดแบนด ใหJครอบคลมท@วถTง สXาหรบประชาชนทกกลมท@วประเทศ โดยม/
มาตรการดงน/0
◦ สร.างสภาพแวดล.อมเพอการแขงข)นเสร และเปW นธรรม โดยมองค@กรอ(สระตามกฎหมายเปWนผ?. ก>าก)บด?แล
◦ จ)ดต)0งคณะกรรมการบรอดแบนด@แหงชาต( (National Broadband Task Force) โดยให.มหน.าท
ความร)บผ(ดชอบในการจ)ดท>านโยบายบรอดแบนด@แหงชาต( เพอให.บรรล:เปAาหมายของการม
โครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศตามทก>าหนดในกรอบนโยบายฯ น0ท)0งในเช(งปร(มาณและในเช(ง
ค:ณภาพ โดยควรใช.แนวทางการพ)ฒนาเพอม:งส?ตลาดบรอดแบนด@ระบบเปiด (Open access
network) โดยให.ร)ฐสร.าง และบร(หารจ)ดการโครงขายหล)ก (Backbone network ทเปWน Dark fiber)
ทถอวามความส>าค)ญเทยบเทาก)บทางหลวง ทางรถไฟ หรอทอสงน0>าม)นให.เก(ดประโยชน@ส?งส:ด
อยางไรกSตาม จะไมจ>าก)ดม(ให.ผ?.ประกอบการเอกชนด>าเน(นการแขงข)นได. อกท)0งจะต.องมการ
ก>าหนดโครงสร.างตลาดและการประกอบก(จการเพอให.เก(ดการแขงข)นทเปWนธรรม ในขณะทสงเสร(ม
ให.เก(ดการลงท:นและการสร.างนว)ตกรรม เพอให.เก(ดประโยชน@ส?งส:ดแกผ?.บร(โภค
◦ ใช.นโยบายสงเสร(มการลงท:น ควบค?ก)บนโยบายก>าก)บด?แลการประกอบก(จการ เพอเอ0อให.เก(ดการ
รวมต)วก)นของภาคเอกชนในการจ)ดบร(การส>าหร)บใช.รวมก)นอยางมประส(ทธ(ภาพ เชน การรวมต)ว
ก)นเพอให.เก(ดผ?.ให.บร(การ Cell Site Facility, Antenna Tower, Building, Access Road, Pole,
และ Duct เปWนต.น
◦ สงเสร(มให.เก(ดผ?.ประกอบการด.านโทรคมนาคมสวนปลายทาง (Last Mile Access) ท)0งแบบใช.สาย
และไร.สาย ส>าหร)บบร(การม)ลต(มเดยท:กร?ปแบบ โดยส>าหร)บการเชอมตอท.องถ(นทไมสามารถใช.
กลไกตลาดได. ให.พ(จารณาใช.กลไกการก>าก)บด?แลในเรองของการจ)ดให.มบร(การโทรคมนาคมพ0น
ฐานโดยท)วถ3ง ซ3งเปWนข.อก>าหนดภาคบ)งค)บส>าหร)บผ?.ประกอบการ โดยท)0งน0 ในการแขงข)นทเก(ดข30น
ในระด)บปลายทาง องค@กรก>าก)บด?แลตามกฎหมายจะต.องสร.างสภาพแวดล.อมทเปWนธรรมแกผ?.
ประกอบการท:กรายในเรองของการเข.าถ3งส(งอ>านวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะอยางย(งในเรอง
ของส(ทธ(ผานทาง การพาดเสา/ สาย หรอการร.อยสายลงทอใต.ด(น เปWนต.น
◦ ผล)กด)นการลงท:นโครงขายระบบไร.สายความเรSวส?ง เชน LTE/ 4G โดยใช.ประโยชน@จากความลาช.า
ของประเทศไทยในการเปลยนผานไปส?ระบบ 3G เปWนโอกาสในการก.าวกระโดดไปส?เทคโนโลยทม
ประส(ทธ(ภาพส?งกวา เพอประหย)ดการลงท:นในอนาคต และสร.างความได.เปรยบอ)นเนองมาจากการ
พ)ฒนาระบบบรอดแบนด@ไร.สายความเรSวส?งทเรSวกวาประเทศอน
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◦ เรงพ)ฒนาบร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งหรอความเรSวส?งมาก (Ultra broadband) โดยมมาตรการ
สงเสร(มให.เก(ดการลงท:นท)0งภายในประเทศ และการเชอมตอระหวางประเทศ เพอเปWน Information
Superhighway ของภ?ม(ภาค อ)นเปWนการใช.ประโยชน@จากความได.เปรยบทางภ?ม(ศาสตร@ของ
ประเทศไทย

1.2 กระตJนการม/การใชJและการบรโภค ICT อยางครบวงจร โดยม/มาตรการดงน/0
◦ สร.างระบบน(เวศน@ด(จ( ท)ล(Digital ecosystem) โดยเน.นมาตรการ เชน การสร.างแรงจ? งใจ การอ:ดหน:น
ทางการเง(น การชวยให.ผ?. ประกอบการเข.าถ3งแหลงเง(นท:น การว(จ)ยพ)ฒนาICT ของภาคร)ฐ และเอกชน
โดยเฉพาะอยางย( งในด.านพาณ(ชย@อ(เลSกทรอน(กส@ โปรแกรมประย:กต@ และเน0 อหาด(จ( ท(Digital
)ล
Content) ท)0 งน0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หรออ:ปกรณ@ ทเปW นสากล(Universal
design) เพอสงเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล: ม รวมท)0 งผ?. ด.อยโอกาส ผ?. ส?งอาย: และผ?. พ(การ
◦ กระต:.นตลาดโดยใช.ภาคร)ฐเปWนต)วน>าในเรองของการใช.จายด.านบรอดแบนด@ (Broadband
spending) โดยเรงศ3กษาว(เคราะห@ความต.องการเชอมตอบรอดแบนด@ของภาคร)ฐใน 5-10 ป=ข.าง
หน.า เพอรวบรวมความต.องการของกล:มหนวยงาน (ด.านการศ3กษา การสาธารณส:ข การปกครอง
กระบวนการย:ต(ธรรม ความม)นคง ฯลฯ) ท)0งสวนกลางและสวนภ?ม(ภาค เพอการจ)ดเตรยมหรอ
พ)ฒนาโครงขายอยางเหมาะสมและสอดคล.อง รวมถ3งสงเสร(มให.มการพ)ฒนาระบบ และบร(หาร
จ)ดการโครงสร.างพ0นฐานทใช.ระบบสารสนเทศทางภ?ม(ศาสตร@ (Geographic Information System:
GIS) ส>าหร)บข.อม?ลทมความส>าค)ญ เชน ข.อม?ลด(น น0>า อากาศ จราจร หรอข.อม?ลทเกยวก)บการ
จ)ดการภ)ยพ(บ)ต(ตางๆ ฯลฯ โดยประสานและเชอมโยงก)บการด>าเน(นการภายใต.ย:ทธศาสตร@การ
พ)ฒนานว)ตกรรมบร(การในภาคร)ฐ
◦ กระต:.นการบร(โภคจากภาคเอกชน โดยเน.นทธ:รก(จขนาดเลSกและขนาดกลาง (SMEs) เชน การ
สร.างความร?.ความเข.าใจถ3งประโยชน@ของบรอดแบนด@และร?ปแบบธ:รกรรมหรอธ:รก(จใหมๆ การให.
ความชวยเหลอทางการเง(นหรอมาตรการทางภาษแกธ:รก(จในการใช.บร(การบรอดแบนด@ การสร.าง
แรงจ?งใจ เชน มาตรการทางภาษ การศ3กษาเพอรวบรวมความต.องการบรอดแบนด@ของภาคธ:รก(จ
ในกรณทบรอดแบนด@ย)งเข.าไมถ3งพ0นท การสน)บสน:นภาคเอกชนในการพ)ฒนาเน0อหาเฉพาะส>าหร)บ
ประเทศไทย และโปรแกรมประย:กต@ (แอพพล(เคช)น) ตางๆ
◦ กระต:.นการบร(โภคจากภาคประชาชน ด.วยมาตรการตางๆ เชน เชนการให.ความชวยเหลอทางการ
เง(นหรอมาตรการทางภาษส>าหร)บการจ)ดหาเครองมอหรออ:ปกรณ@ ICT ส>าหร)บใช.สวนต)วตาม
เงอนไขทร)ฐก>าหนด เชน การยกเว.นภาษให.ก)บการซ0อคอมพ(วเตอร@ และบรอดแบนด@สวนต)ว การให.
ความร?.ความเข.าใจถ3งประโยชน@ของบรอดแบนด@ การสร.างหรอสงเสร(มการสร.างโปรแกรมประย:กต@ท
สอดคล.องก)บว(ถการด>าเน(นชว(ตของประชาชนผ?.ใช.จร(งๆ (Killer applications) เชน Mobile
Banking หรอ Public Service Applications การค:.มครอง และสร.างความเชอม)นให.แกผ?.บร(โภค
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◦ ผล)กด)นให.หนวยงานทเกยวข.องก)บภาคอส)งหาร(มทร)พย@ ออกข.อก>าหนด (เชน เทศบ)ญญ)ต(การ
กอสร.างอาคารใหม) ให.ควบรวมวงจรสอสารความเรSวส?งเปWนหน3งในข.อก>าหนดในการกอสร.าง
อาคารส>าน)กงานและทอย?อาศ)ยใหม โดยเฉพาะในบร(เวณพ0นทเขตเศรษฐก(จ หรอเขตเมองทม
ประชากรหนาแนน ซ3งจะชวยลดต.นท:นในการเข.าถ3งเครอขายความเรSวส?ง และกระต:.นการบร(โภค
บรอดแบนด@

1.3 สนบสนนการเขJาถTงบรอดแบนดในกลมผRJดJอยโอกาสเพL@อลดชองวางทางดจทล
เพL@อสงเสรมการเขJาถTงโครงขาย ICT/ บรอดแบนดอยางเสมอภาค โดยม/มาตรการดงน/0
◦ สร.างพ0นทสาธารณะทประชาชนสามารถไปใช.อ(นเทอร@เนSต และ/หรอ คอมพ(วเตอร@พร.อม
อ(นเทอร@เนSต ได.โดยไมต.องเสยคาใช.จาย (Free-of-Charge/Low-Bandwidth Hot Spots) หรอเสย
คาใช.จายต>ามากในเขตเมอง และช:มชนท)วประเทศ ท)0งน0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ
โปรแกรม หรออ:ปกรณ@ ทเปWนสากล (Universal design) รวมท)0งจ)ดเทคโนโลยส(งอ>านวยความ
สะดวก (Assistive technologies) ให.ตามความจ>าเปWนและเหมาะสม เพอสงเสร(มการเข.าถ3งของ
ประชาชนท:กกล:ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ
◦ พ)ฒนาห.องสม:ดประชาชนทมบร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง ในท:กจ)งหว)ดท)วประเทศ โดยเน.นการ
ปร)บปร:งห.องสม:ดป9จจ:บ)นทมอย? ท)0งน0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หรออ:ปกรณ@
ทเปWนสากล (Universal design) รวมท)0งจ)ดเทคโนโลยส(งอ>านวยความสะดวก (Assistive
technologies) ให.ตามความจ>าเปWนและเหมาะสม เพอสงเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:ม รวม
ท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ
◦ สร.างความย)งยนให.แกศ?นย@สารสนเทศช:มชน ศ?นย@ ICT ช:มชน หรออนๆ ทมว)ตถ:ประสงค@คล.ายก)น
โดยเน.นความเปWนไปได.ในเช(งธ:รก(จ และจะต.องมหนวยงานหรอกลไกอ:ดหน:น โดยเฉพาะในพ0นท
หรอในกรณทร?ปแบบธ:รก(จหรอกลไกตลาดไมสามารถท>าได. หรออาจใช.ร?ปแบบของว(สาหก(จช:มชน
(Social enterprise)
◦ สน)บสน:นการใช.เทคโนโลยไร.สายในพ0นทหางไกล ไมวาจะเปWนระบบ 2.5G, 3G, 4G, WiMax,
หรอดาวเทยม (Satellite) แม.วาจะไมมความค:.มท:นในเช(งธ:รก(จ โดยใช.กลไก การก>าก)บด?แลใน
เรองของการจ)ดให.มบร(การโทรคมนาคมพ0นฐานโดยท)วถ3ง

1.4 ปรบปรงคณภาพของโครงขาย เพL@อเตร/ยมตวเขJาสRโครงขาย Next-Generation และ
โครงขายอจฉรยะของอนาคตตามแนวทางของประเทศท/@พฒนาแลJว โดยม/มาตรการดงน/0
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◦ เรงร)ดการเปลยนผานจากโครงขายสอสารโทรคมนาคมป9จจ:บ)นไปส? Next-Generation Network
(NGN) โดยมมาตรการสงเสร(มการลงท:นจากภาคร)ฐ และให.องค@กรก>าก)บด?แลตามกฎหมาย
ก>าหนดมาตรฐานของโครงขายท:กโครงขายทสร.างข30นให.สามารถเชอมตอก)นได.โดยไร.ตะเขSบเสมอน
เปWนโครงขายเดยวก)นท)0งประเทศ ท)0งน0จะต.องเปWนไปตามมาตรฐานสากลท:กประการ
◦ สน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนาในเรอง NGN ในระยะยาว รวมท)0งสงเสร(มการพ)ฒนาโครงขายอ)จฉร(ยะ
(Intelligent network) ทมระบบประย:กต@ใช.ทเปWน Intelligent applications บน NGN เชน การสร.าง
โครงขายเซSนเซอร@ (Sensor network) และการสร.างแอพพล(เคช)นของระบบเซSนเซอร@ทเหมาะสม
และสอดคล.องก)บย:ทธศาสตร@การพ)ฒนาของประเทศ เชนในด.านการเกษตร (Smart farm หรอ
Smart agriculture) และคมนาคมขนสง (Smart transportation)

1.5 ประกนความม@นคงปลอดภยของโครงขาย เพL@อสรJางความเชL@อม@นใหJกบท0งภาค
ธรกจและประชาชนในการสL@อสาร และทXาธรกรรมออนไลน โดยม/มาตรการดงน/0
◦ จ)ดต)0ง National Cyber Security Agency เพอท>างานประสานก)บสภาความม)นคงแหงชาต( โดย
มหน.าทร)บผ(ดชอบด>าเน(นการในสวนทเกยวข.องก)บความม)นคงปลอดภ)ยในโลกไซเบอร@ (Cyber
security) การให.ความร?.ความเข.าใจ ค>าปร3กษา และประสานงานก)บผ?.ทร)บผ(ดชอบงานด.านความ
ม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศของหนวยงานอนๆ การด>าเน(นการเรองการตรวจสอบและ
ประเม(น (Compliance and monitoring) การประเม(นความเสยงของระบบสารสนเทศ (ICT Risk
assessment) ในระด)บประเทศ โดยมกลไกประสานเชอมโยงก)บคณะกรรมการนโยบายระด)บชาต(
ทเกยวข.อง ได.แก คณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแหงชาต( คณะกรรมการ
ธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ สภาความม)นคงแหงชาต( เปWนต.น
◦ สน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนา และเพ(มจ>านวนผ?.เชยวชาญด.านความม)นคงปลอดภ)ยของระบบ
สารสนเทศและโครงขาย (Network security) ของประเทศ รวมถ3งการจ)ดท>า ทบทวนและปร)บปร:ง
แผนแมบทด.านความม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศและโครงขาย (National Information
Security Roadmap) อยางตอเนอง

1.6 ประกนความม@นคงปลอดภยของสาธารณะ (Public Security & Safety) ในการใชJ
โครงขายและระบบสารสนเทศ โดยม/มาตรการดงน/0
◦ ให.หนวยงานทเกยวข.องทได.ต(ดต)0งระบบเครอขายโทรท)ศน@วงจรปiด (CCTV Network) ในสถานท
สาธารณะ จ)ดให.มระบบการจ)ดเกSบคล)งภาพว(ดโอ (Archive) เพอประโยชน@ในการด>าเน(นงานของ
หนวยงานบ)งค)บใช.กฎหมายในกระบวนการย:ต(ธรรม (Law enforcement agencies) โดยให.
ประสานและก>าหนดกฎเกณฑ@และเงอนไขในการจ)ดเกSบตามความเหมาะสมในการใช.งาน
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10

◦ ให.ท:กหนวยงานทมศ?นย@ข.อม?ล (Data center) จ)ดท>าแผนฉ:กเฉ(น และข)0นตอน (Emergency
protocols) ในด.านโทรคมนาคมและการสอสารเพอรองร)บภ)ยพ(บ)ต(ประเภทตางๆ ท)0งจากภ)ย
ธรรมชาต( และภ)ยมน:ษย@

1.7 เพ@มทางเลLอกในการรบสงขJอมRลขาวสาร
◦ เรงร)ดการด>าเน(นการเปลยนผานไปส?ระบบแพรภาพกระจายเสยงโทรท)ศน@ด(จ(ท)ล โดยหารอก)บ
อ:ตสาหกรรมการแพรภาพกระจายเสยง และองค@กรก>าก)บด?แลตามกฎหมาย ในการก>าหนดว)นทจะ
เปลยนผานเข.าส?ระบบด(จ(ท)ล ให.ท)นภายในป= 2015 เพอให.เปWนไปตามข.อตกลงระหวางกล:มประเทศ
สมาช(กอาเซยน นอกจากน0 ให.ก>าหนดว)นทจะย:ต(การสงส)ญญาณโทรท)ศน@ระบบอนาลอกโดย
สมบ?รณ@ภายใน 10 ป=น)บต)0งแตว)นเร(มสงส)ญญานด(จ(ท)ล รวมท)0งการก>าหนดนโยบายด.านการจ)ดสรร
คลนความถในระบบโทรท)ศน@เด(มให.มาใช.งานเพอให.เก(ดประโยชน@ส?งส:ดแกสาธารณะ
◦ จ)ดท>านโยบาย และแนวทางการก>าก)บด?แลทช)ดเจนในเรองของโครงสร.างพ0นฐานในร?ปแบบการ
แพรภาพกระจายเสยง ตางๆ เชนโทรท)ศน@ดาวเทยม เคเบ(ลทว อ(นเทอร@เนSตทว และว(ทย:ช:มชน
โดยให.ความส>าค)ญก)บหล)กการของส(ทธ(เสรภาพในการร)บร?.ขาวสาร และส(ทธ(และหน.าทของ
ประชาชนตามร)ฐธรรมน?ญแหงราชอาณาจ)กรไทย
◦ มข.อก>าหนดเรองความท)วถ3ง เทาเทยม ส>าหร)บโครงขายสอสารทางเลอกอนๆ เชนเดยวก)บสอ
โทรคมนาคมแบบด)0งเด(ม เชน ระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ลทก>าล)งจะเก(ดข30นในอกประมาณ 5 ป=ข.างหน.า
จะต.องไมมผ?.ถ?กทอดท(0งไมให.เข.าถ3งระบบสอสาร อ)นเก(ดจากการเปลยนระบบใหม

1.8 สงเสรมและสนบสนนการวจยพฒนา และการพฒนาผRJประกอบการในประเทศ
◦ สงเสร(มและสน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนาเทคโนโลยทเกยวข.อง เพอพ)ฒนาองค@ความร?.และขดความ
สามารถด.านเทคโนโลยในประเทศ รวมถ3งมกลไกทเหมาะสมในการถายทอดเทคโนโลยส?ผ?.ประกอบ
การ เพอน>าไปส?การใช.งานจร(งและส?การด>าเน(นการเช(งพาณ(ชย@ เพอลดการน>าเข.าอ:ปกรณ@และ/หรอ
เทคโนโลยจากตางประเทศในระยะยาว โดยร)ฐให.การสน)บสน:นการสร.างตลาดส>าหร)บผ?.ประกอบ
การในระยะเร(มต.น ต)วอยางเชน การก>าหนดส)ดสวนการใช.ว)สด: อ:ปกรณ@ และการจ)ดซ0อจ)ดจ.างจาก
ผ?.ประกอบการภายในประเทศ (Local content) ในโครงการด.าน ICT ขนาดใหญของร)ฐ การสงเสร(ม
ให.ผ?.ประกอบการในประเทศเข.ามามบทบาทในระยะการทดลองและทดสอบระบบ/อ:ปกรณ@ (Test
and Trial) ทเก(ดจากงานว(จ)ยพ)ฒนา โดยอาจก>าหนดเงอนไขวา หากผลการทดลอง/ทดสอบเปWนท
นาพอใจ ร)ฐจะลงท:นในการซ0อระบบหรออ:ปกรณ@น)0นๆ ไปต(ดต)0งในพ0นทน>ารองจ>านวนหน3ง หรออาจ
ใช.กลไกการสงเสร(มการลงท:นของร)ฐ โดยมข.อก>าหนดให.ผ?.ทเปWนเจ.าของหรอผ?.พ)ฒนาเทคโนโลยได.
ส(ทธ(ในการร)บการสงเสร(มการลงท:นด.วย
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ยทธศาสตรท/@ 2 พ)ฒนาท:นมน:ษย@ทมความสามารถในการสร.างสรรค@และใช.สารสนเทศอยางมประส(ทธ(ภาพ
มว(จารณญาณและร?.เทาท)น และการพ)ฒนาบ:คลากร ICT ทมความร?.ความสามารถและความเชยวชาญระด)บ
มาตรฐานสากล
ม/กXาลงคนท/@ม/คณภาพ ม/ความสามารถในการพฒนาและใชJICT อยางม/ประสทธภาพ
ในปรมาณเพ/ยงพอท/@จะรองรบการพฒนาประเทศในยคเศรษฐกจฐานบรการ
และฐานเศรษฐกจสรJางสรรค ท0งบคลากร ICT และบคลากรในทกสาขาอาช/พ

เปาหมาย
1. เพ(มค:ณภาพและปร(มาณบ:คลากรด.าน ICT (ICT professional) ทมความร?. ความเชยวชาญและ
ท)กษะ ทสอดคล.องก)บท(ศทางการพ)ฒนาของอ:ตสาหกรรม ICT และการสร.างขดความสามารถในการแขงข)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) ของประเทศไทยมความร?.และท)กษะในการ
ใช.งาน ICT (ICT Literacy) มความรอบร?.สารสนเทศ และร?.เทาท)นสอ (Information literacy and media
literacy) และสามารถใช. ICT เปWนเครองมอในการข)บเคลอนธ:รก(จและสร.างนว)ตกรรมทางด.านส(นค.าและบร(การ

ตวช/0วดการพฒนา
1. ส)ดสวนการจ.างงานบ:คลากร ICT (ICT Professional) ตอการจ.างงานท)0งหมด เพ(มข30น
เปWนร.อยละ 3 โดยมส)ดสวนบ:คลากรทมท)กษะส?งทร.อยละ 50 ของบ:คลากร ICT ท)0งหมด
2. ส)ดสวนการจ.างงานบ:คลากรทมท)กษะและใช. ICT (ICT Professional และ Intensive
user) ตอการจ.างงานท)0งหมด เพ(มข30นเปWนร.อยละไมต>ากวา 20
3. มแผนพ)ฒนาบ:คลากรและ National ICT Competency Framework เพอเปWนแนวทาง
การพ)ฒนาความร?/. ท)กษะทางด.าน ICT ให.ก)บคนกล:มตางๆ อยางเปWนองค@รวม
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กลยทธและมาตรการ
การพฒนาในภาพรวม
2.1 จดทXากรอบ/แนวทางการพฒนาบคลากร ICT และพฒนาบคลากรท/@ปฏบตงาน
ท@วไป ใหJม/ความรRJและทกษะท/@สอดคลJองกบการเปล/@ยนแปลงของระบบเศรษฐกจ สงคม
และเทคโนโลย/ในศตวรรษท/@ 21
◦ จ)ดท>าแผนพ)ฒนาบ:คลากร ICT (ICT Professional) อยางเปWนระบบและเปWนร?ปธรรม และมการ
ปร)บปร:งอยางตอเนอง เพอให.สอดคล.องก)บความก.าวหน.าของเทคโนโลยและความต.องการของ
ภาคอ:ตสาหกรรม ICT ทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรSว โดยเปiดโอกาสให.หนวยงานภาคเอกชน
และองค@กรผ?.ใช.บ)ณฑ(ต ได.มสวนรวมในการก>าหนดแนวทางอยางกว.างขวาง
◦ จ)ดท>า National ICT Competency Framework เพอก>าหนดระด)บความร?.และท)กษะ ทต.องการ
ส>าหร)บบ:คลากรระด)บตางๆ (ท)0งบ:คลากร ICT และการพ)ฒนาความร?.และท)กษะ ICT ให.แกแรงงาน
ท)วไป) และใช.กรอบแนวทาง (Framework) ด)งกลาว เปWนแนวทางในการสน)บสน:นการพ)ฒนา
บ:คลากร เชน การสน)บสน:นทางด.านการเง(น หรอการให.แรงจ?งใจตางๆ
◦ ให.มหนวยงานทร)บผ(ดชอบในการทดสอบมาตรฐานความร?.และท)กษะด.าน ICT ในระด)บประเทศ
(National ICT Skill Certification Center) โดยให.ท)กษะความร?.ทควรก>าหนดมาตรฐานการสอบ
สอดคล.องก)บทก>าหนดใน National ICT Competency Framework โดยให.หนวยงานด)งกลาวร)บ
ผ(ดชอบการวางแผนและประสานงานในสวนทเกยวก)บการเทยบระด)บมาตรฐานความร?.และท)กษะ
ด.าน ICT ก)บตางประเทศ หรอในภ?ม(ภาค (International and/or Regional Standard
Classification of ICT Skills) เพอรองร)บการเคลอนย.ายบ:คลากร ICT ระหวางประเทศอ)นเปWนผล
เนองมาจากการเปiดเสรด.านการค.าและการลงท:นด.วย
◦ จ)ดท>าฐานข.อม?ลด.านบ:คลากรและแรงงานทเกยวข.องก)บ ICT และใช.ประโยชน@จากฐานข.อม?ลด)ง
กลาวในการสน)บสน:นการวางแผนย:ทธศาสตร@ด.านการพ)ฒนาบ:คลากร อยางตอเนอง

การพฒนาบคลากร ICT
2.2 สงเสรมการพฒนาความรR/J ทกษะใหมๆ ดJาน ICT ท/@สอดคลJองกบความตJองการ
ของภาคอตสาหกรรมหรLอระบบเศรษฐกจ
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◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ให.มความร?.และท)กษะทสามารถสร.างนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน
ICT (Innovation in ICT Services) และสร.างม?ลคาเพ(มก)บส(นค.าและบร(การ ICT ไทยได. เชน
สน)บสน:นการพ)ฒนาบ:คลากรซอฟต@แวร@ ทมการฝ„กท)กษะการออกแบบสถาป9ตยกรรม และท)กษะ
ว(ศวกรรมซอฟต@แวร@ ทรองร)บงานบร(การ ซ3งเทคโนโลยใหมๆ ทใช.สร.างซอฟต@แวร@กล:มน0มมากมาย
ภายใต.ชอทเรยกรวมก)นวา Service Oriented Architecture (SOA)
◦ เพ(มปร(มาณและค:ณภาพของบ:คลากร ICT ทมท)กษะส?ง (High skill professionals) ให.มความร?.และ
ท)กษะในระด)บทเทยบเทามาตรฐานสากล โดยสงเสร(มการจ)ดต)0งมหาว(ทยาล)ยหรอสถาบ)นเฉพาะทาง
ด.าน ICT (ทสอดคล.องก)บความต.องการทก>าหนดใน National ICT Competency Framework) เพอ
เปWนแหลงพ)ฒนาบ:คลากร ICT ทมท)กษะในสาขาทมแนวโน.มความต.องการส?งและทย)งขาดแคลน
หรอสงเสร(มให.บ:คลากรทจบในสาขาอนๆ ทมความสนใจและมศ)กยภาพ ได.มโอกาสเข.าศ3กษาเพอ
ปร)บสายว(ชาชพ เชน บ:คลากรด.านความม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศ บ:คลากรด.าน
ว(ทยาการบร(การ (Service sciences) เปWนต.น โดยอาจใช.กลไกสร.างแรงจ?งใจแกผ?.เรยนหรอผ?.วาจ.าง
ตามความเหมาะสม ท)0งน0 ให.การด>าเน(นการสอดคล.องก)บแผนการพ)ฒนาบ:คลากรทกลาวถ3งข.างต.น
◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรทมความร?.และท)กษะใหมๆ โดยเฉพาะในสหว(ทยาการ (Multidiscipline)
ทจ>าเปWนตอการพ)ฒนาความค(ดสร.างสรรค@และนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน ICT โดยการปร)บหล)กส?ตร
การเรยนการสอนทเกยวก)บ ICT ให.มสาระ/ความร?.ในท)กษะอนๆ เชนท)กษะการสอสาร ท)กษะใน
การจ)ดท>าเอกสาร ท)กษะในการท>าธ:รก(จหรอการตลาด พร.อมท)0งสน)บสน:นให.มหล)กส?ตรในล)กษณะ
ทผสมผสานว(ทยาการหลายสาขา (Interdisciplinary) เพ(มมากข30น เพอให.บ:คลากร ICT มความร?.
ความเข.าใจในการท>างานของภาคเศรษฐก(จตางๆ และมม:มมองในการว(เคราะห@ป9ญหาทกว.างข30น
◦ สงเสร(มให.หล)กส?ตรการเรยนการสอนด.าน ICT เน.นท)กษะในการปฏ(บ)ต(งานจร(งควบค?ไปก)บความร?.
ทางทฤษฎ เพอเตรยมความพร.อมให.บ:คลากรทจบใหมด.าน ICT พร.อมปฏ(บ)ต(งานจร(ง โดยก>าหนด
เปWนข.อบ)งค)บให.ท:กหล)กส?ตร (ในระด)บอาชวศ3กษาและปร(ญญาตร) มส)ดสวนของการเรยนโดยการ
ปฏ(บ)ต( “Work Integrated Learning” ท)0งน0 ร)ฐต.องสร.างแรงจ?งใจให.ผ?.ประกอบการเข.ามามสวนรวม
โดยให.ส(ทธ(ประโยชน@ และการสน)บสน:นด.านตางๆ ทจ>าเปWนแกผ?.ประกอบการ

2.3 สงเสรมการพฒนาบคลากร ICT ท/@ปฏบตงานในภาคอตสาหกรรม
◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรทอย?ในอ:ตสาหกรรม ICT ให.มความร?. และท)กษะทจ>าเปWนส>าหร)บการ
ขยายตลาดไปตางประเทศ และความร?.เกยวก)บกลไกการค.าระหวางประเทศ รวมถ3งท)กษะด.าน
ภาษาทจ>าเปWน โดยสร.างความรวมมอระหวางภาคร)ฐ สถาบ)นการศ3กษา และภาคอ:ตสาหกรรม โดย
ร)ฐสน)บสน:นงบประมาณ ท:น และอนๆ ตามความเหมาะสม
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◦ ร)ฐให.การสน)บสน:นการสอบมาตรฐานว(ชาชพ ICT ในด.านตางๆ ทสอดคล.องก)บแผนพ)ฒนา
บ:คลากร และ National ICT Competency Framework โดยอาจอย?ในร?ปของการจายเง(นชดเชยคา
ใช.จายในการสอบ ในกรณทสามารถสอบได. หรอสน)บสน:นเง(นก?.ยมเพอใช.ในการสม)ครสอบ
มาตรฐานว(ชาชพเหลาน)0น แกบ:คลากร ICT และ/หรอสถานประกอบการทต.องการสงบ:คลากรเข.า
สอบ ภายใต.เงอนไขทก>าหนด

2.4 เตร/ยมความพรJอมของประเทศเพL@อใชJประโยชนจากการเคลL@อนยJายบคลากรดJาน
ICT ระหวางประเทศอนเปPนผลมาจากการเปiดเสร/ทางการคJาและการลงทน
◦ ก>าหนดองค@ความร?. และท)กษะทางด.านเทคโนโลยทเปWนทต.องการของภาคเศรษฐก(จไทย โดย
เฉพาะอยางย(งความต.องการของภาคอ:ตสาหกรรม ICT ไทย โดยให.ความส>าค)ญก)บท)กษะข)0นส?ง
และ/หรอท)กษะทขาดแคลน และอ>านวยความสะดวกในการเข.ามาท>างานของบ:คลากร ICT จาก
ตางประเทศ ท)0งในกล:มประเทศอาเซยน และประเทศนอกภ?ม(ภาคอาเซยนทมบ:คลากรทมท)กษะ
เปWนทต.องการด)งกลาว
◦ สร.างสภาพแวดล.อมทเหมาะสม เพอเปWนแรงจ?งใจให.บ:คลากรทมความร?.และท)กษะ ICT ทเปWนท
ต.องการเลอกเข.ามาท>างานในประเทศไทย เชน การลดภาษเง(นได.สวนบ:คคล โดยต.องมกลไกทสง
เสร(มการถายทอดเทคโนโลย/องค@ความร?.ระหวางบ:คลากรตางประเทศและบ:คลากรไทยด.วย
◦ สงเสร(มและสน)บสน:นการสร.างเครอขายความรวมมอทางว(ชาการระหวางองค@กรและบ:คลากรก)บ
ตางประเทศเพอแลกเปลยนองค@ความร?.และท)กษะใหมๆ รวมถ3งการท>าว(จ)ยและพ)ฒนารวมก)น
ระหวางประเทศภายในกล:มประเทศอาเซยน และ/หรอระหวางอาเซยนก)บประเทศพ)นธม(ตรอนๆ

การพฒนาความรRJดJาน ICT แกแรงงานและบคคลท@วไป
2.5 สรJางโอกาสในการเขJาถTงและใชJประโยชนจาก ICT เพL@อการเร/ยนรRJของเดVก/
เยาวชน เพL@อสรJางแรงงานในอนาคต ท/@ม/ความรRJและทกษะในการใชJประโยชนจาก ICT
(สรJาง Digital Native ท/@เปPน Intensive ICT User)
◦ สน)บสน:นการแพรกระจายโครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศทจ>าเปWนและเหมาะสมก)บการเรยนร?.ไปย)ง
ห.องเรยนในท:กระด)บ รวมท)0งก>าหนดมาตรการเพอให.เก(ดการพ)ฒนาและการแพรกระจายของ
อ:ปกรณ@ ICT ราคาถ?ก
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◦ ให.มการอบรมท)กษะในการใช. ICT รวมถ3งการพ)ฒนาและประย:กต@ใช.สอ ICT เพอการเรยนร?.ให.ก)บ
บ:คลากรทางการศ3กษาอยางตอเนอง โดยควรให.ความร?.เกยวก)บโอกาสและทางเลอกของเทคโนโลย
ทมอย?หลากหลายด.วย
◦ ก>าหนดให.สถาบ)นการศ3กษาในระด)บการศ3กษาข)0นพ0นฐาน ต.องน>า ICT มาใช.เปWนเครองมอในการ
เรยนการสอนเพ(มมากข30นโดยให.มส)ดสวนไมน.อยกวาคร3งหน3งของหล)กส?ตร โดยมหล)กส?ตรเกยว
ก)บค:ณธรรมและจร(ยธรรมในการใช. ICT และความร?. ความเข.าใจ และความตระหน)กถ3งผลกระทบ
ของ ICT ตอส(งแวดล.อม เพอปล?กฝ9งการใช.งาน ICT อยางพอเพยงและเหมาะสม โดยเฉพาะอยาง
ย(งในกล:มเดSกและเยาวชน
◦ ปร)บปร:งหล)กส?ตรการเรยนการสอนในระด)บประถมและม)ธยมศ3กษา โดยให.เพ(มเน0อหาทเปWนการ
เสร(มสร.างท)กษะในการใช.ประโยชน@จาก ICT ทเหมาะสมก)บการเรยนร?. ด>ารงชว(ต และการจ.างงาน
ในศตวรรษท 21 โดยให.ความส>าค)ญก)บท)กษะ 3 ประการคอ ท)กษะในการใช.เทคโนโลยสารสนเทศ
และการสอสาร (ICT Literacy) การรอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและใช.สารสนเทศอยางม
ว(จารณญาณ (Information Literacy) และการร?.เทาท)นท)นสอ (Media Literacy)

2.6 รณรงคใหJความรRJพL0นฐานเก/@ยวกบ ICT และโอกาสทางการจJางงานแกผRJประกอบ
การและแรงงานทกระดบ
◦ สร.างความตระหน)กร?.แกสถานประกอบการถ3งประโยชน@ของการใช. ICT และสร.างแรงจ?งใจแกสถาน
ประกอบการในการพ)ฒนาความร?.และท)กษะด.าน ICT ทสอดคล.องก)บ National Competency
Framework แกพน)กงาน
◦ สร.างความรวมมอก)บภาคเอกชนในร?ปแบบ PPP เพอสงเสร(มการพ)ฒนาระบบ e-learning ส>าหร)บ
การเรยนร?. ICT หลากหลายระด)บทได.มาตรฐานค:ณภาพ ท)0งในเช(งเน0อหาสาระและว(ธการน>าเสนอ
เพอให.สถานประกอบการได.ใช.ประโยชน@
◦ จ)ดให.มแรงจ?งใจทเหมาะสมเพอกระต:.นให.เก(ดการจ.างงานใหมๆ ด.าน ICT ในอ:ตสาหกรรมทมความ
เชอมโยงก)บ ICT อยางส?ง เชน อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@
◦ สงเสร(มและสน)บสน:นบ:คลากรในสาขาอนทมความสนใจจะเปลยนสายว(ชาชพมาท>างานด.านICT
สามารถเข.าร)บการอบรมความร?.และท)กษะด.าน ICT ในหล)กส?ตรระด)บตางๆ ตามความเหมาะสม โดย
อาจใช.ร?ปแบบของการสน)บสน:นเง(นก?.ยมเพอการพ)ฒนาความร?. หรอการจายเง(นชดเชยคาใช.จายใน
การฝ„กอบรมสวนหน3ง เมอผานการอบรมตามหล)กส?ตรและมงานท>า ท)0งน0 ในการด>าเน(นงานให.ค>าน3ง
ถ3งความสอดคล.องก)บแผนพ)ฒนาบ:คลากรและ National ICT Competency Framework ด.วย
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ยทธศาสตรท/@ 3 ยกระด)บขดความสามารถในการแขงข)นของอ:ตสาหกรรม ICT เพอสร.างม?ลคาทาง
เศรษฐก(จและน>ารายได.เข.าประเทศ โดยใช.โอกาสจากการรวมกล:มเศรษฐก(จ การเปiดการค.าเสร และประชาคม
อาเซยน

อตสาหกรรม ICT ไทยเขJมแขVงและเตบโตอยางตอเนL@ อง
สามารถกJาวสRความเปPนหนT@ งในผRJนXาในภRมภาคอาเซ/ยน
และเปPนอตสาหกรรมลXาดบตJนๆ ท/@สรJางมRลคาทางเศรษฐกจและนXารายไดJเขJาประเทศ

เปาหมาย
1. อ:ตสาหกรรม ICT เต(บโตอยางตอเนอง สามารถแขงข)นได.ในเวทอาเซยนและในเวทโลก
2. เก(ดการสร.างม?ลคาเพ(มในส(นค.าและบร(การด.าน ICT ของไทย รวมถ3งสร.างค:ณคาแกส(นค.าและ
บร(การของไทย (Branding) โดยมการน>าแนวค(ดของนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน ICT (Innovation in ICT
Services) มาสน)บสน:น
3. เก(ดผ?.ประกอบการรายใหมหรอผ?.ประกอบการรายเด(มทมขนาดเลSกถ3งกลางในอ:ตสาหกรรม
ICT จ>านวนมากทได.ร)บการพ)ฒนาบมเพาะท)0งด.านการตลาด เทคโนโลย และการสน)บสน:นการว(จ)ยพ)ฒนาเพอ
ให.มการเต(บโตอยางเข.มแขSง และย)งยน โดยเฉพาะในกล:มซอฟต@แวร@ บร(การด.าน ICT และด(จ(ท)ลคอนเทนท@

ตวช/0วดการพฒนา
1. อ)นด)บความสามารถในการแขงข)นของอ:ตสาหกรรมICT ของประเทศไทยใน Benchmarking
IT Industry Competitiveness เพ( มข30 นไมต>ากวา10 อ)นด)บ สามารถข30 นไปอย? ในล>าด)บTop
60% ของประเทศทมความสามารถในการแขงข)นของอ:ตสาหกรรมICT ส? งส:ด
2. ม?ลคาตลาด ICT ในประเทศมส)ดสวนไมต>ากวาร.อยละ 6.5 ของ GDP ใน 5 ป=แรกของแผน
และไมต>ากวาร.อยละ 7 ในระยะส(0นส:ดแผน
3. ม?ลคาการสงออกส(นค.าและบร(การ ICT ไทย มอ)ตราการเต(บโตโดยเฉลย (CAGR) ในชวง
10 ป= (พ.ศ. 2554-2563) ไมต>ากวาร.อยละ 10 ตอป= และมตราส(นค.าของผล(ตภ)ณฑ@หรอ
บร(การของไทยเปWนทร?.จ)กในระด)บสากล โดยเฉพาะในกล:มซอฟต@แวร@ บร(การด.าน ICT และ
ด(จ(ท)ลคอนเทนท@
4. ส(นค.าคอมพ(วเตอร@ อ:ปกรณ@และสวนประกอบ ร)กษาระด)บความเปWนส(นค.าสงออกทมม?ลคาส?ง
อ)นด)บหน3งของประเทศไทย โดยมม?ลคาเพ(มในประเทศเพ(มข30
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กลยทธและมาตรการ
3.1 สงเสรมการพฒนาบคลากรในอตสาหกรรม ICT ใหJม/ความรRJและทกษะท/@จXาเปPน
อยางตอเนL@อง รวมถTงบคลากร ICT ท/@ม/ทกษะระดบสRง เพอให.เปWนรากฐานทส>าค)ญของการข)บเคลอน
การเต(บโตของอ:ตสาหกรรม ICT ของประเทศ ท)0งน0รวมถ3งการพ)ฒนาท)กษะของบ:คลากรเด(ม และสร.างบ:คลากร
ร:นใหม โดยใช.กลไกและมาตรการทก>าหนดในย:ทธศาสตร@ท 2 และมาตรการเฉพาะเพ(มเต(มด)งน0
◦ จ)ดท>าแผนการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ไทยอยางเปWนระบบและเปWนร?ปธรรม และมการปร)บปร:ง
อยางตอเนองเปWนระยะ เนองจากความก.าวหน.าของเทคโนโลยทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรSว โดย
เปiดโอกาสให.หนวยงานภาคเอกชน และองค@กรผ?.ใช.บ)ณฑ(ต ได.มสวนรวมในการก>าหนดแนวทาง
อยางกว.างขวาง รวมถ3งการจ)ดท>าฐานข.อม?ลด.านบ:คลากร ICT และใช.ประโยชน@จากฐานข.อม?ลด)ง
กลาวในการสน)บสน:นการวางแผนย:ทธศาสตร@ด.านการพ)ฒนาบ:คลากร ICT อยางตอเนอง*
◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ให.มความร?.และท)กษะทสามารถสร.างนว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน
ไอซท (Innovation in ICT Services) และสร.างม?ลคาเพ(มก)บส(นค.าและบร(การ ICT ไทยได. เชน
สน)บสน:นการพ)ฒนาบ:คลากรซอฟต@แวร@ ทมการฝ„กท)กษะการออกแบบสถาป9ตยกรรม และท)กษะ
ว(ศวกรรมซอฟต@แวร@ ทรองร)บงานบร(การ*
◦ เพ(มปร(มาณและค:ณภาพของบ:คลากร ICT ทมท)กษะส?ง (High skill professional) ให.มความร?.และ
ท)กษะในระด)บทเทยบเทามาตรฐานสากล โดยสงเสร(มการจ)ดต)0งมหาว(ทยาล)ยหรอสถาบ)นเฉพาะ
ทางด.าน ICT เพอเปWนแหลงพ)ฒนาบ:คลากร ICT ทมท)กษะในสาขาทมแนวโน.มความต.องการส?ง
และทย)งขาดแคลน เชน บ:คลากรด.านความม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศ บ:คลากรด.าน
ว(ทยาการบร(การ เปWนต.น หรอสงเสร(มให.บ:คลากรทจบในสาขาอนๆ ทมความสนใจและมศ)กยภาพ
ได.มโอกาสเข.าศ3กษาเพอปร)บสายว(ชาชพ โดยอาจใช.กลไกสร.างแรงจ?งใจแก.ผ?.เรยนหรอผ?.วาจ.างตาม
ความเหมาะสม ท)0งน0 ให.การด>าเน(นการสอดคล.องก)บแผนการพ)ฒนาบ:คลากรทกลาวถ3งข.างต.น
◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรทมความร?.และท)กษะใหมๆ โดยเฉพาะในสหว(ทยาการ (Multidiscipline)
ทจ>าเปWนตอการพ)ฒนาความค(ดสร.างสรรค@และนว)ตกรรมเช(งบร(การด.านไอซท เชน สาขา Service
science, Management engineering เปWนต.น*
◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรทก>าล)งศ3กษา หรอใกล.จบการศ3กษาด.าน ICT โดยเน.นท)กษะในการ
ปฏ(บ)ต(งานจร(งมากกวาความร?.ทางทฤษฎ เก(ดการเรยนร?.แบบ Work Integrated Learning จ)ดให.ม
โครงการบมเพาะบ:คลากรจบใหมด.าน ICT โดยให.ส(ทธ(ประโยชน@ และการสน)บสน:นด.านตางๆ ท
จ>าเปWนแกผ?.ประกอบการทเปWนผ?.อาสาพ)ฒนา และผ?.เกยวข.อง*
(*สอดคล.อง/ตรงก)บมาตรการทจะด>าเน(นการในย:ทธศาตร@ท 2 การพ)ฒนาท:นมน:ษย@)
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◦ สงเสร(มการพ)ฒนาบ:คลากรทอย?ในอ:ตสาหกรรม ICT ให.มความร?.และท)กษะทจ>าเปWนส>าหร)บการ
ขยายตลาดไปตางประเทศ และความร?.เกยวก)บกลไกการค.าระหวางประเทศ รวมถ3งท)กษะด.าน
ภาษาทจ>าเปWน โดยสร.างความรวมมอระหวางภาคร)ฐ สถาบ)นการศ3กษา และภาคอ:ตสาหกรรม โดย
ร)ฐสน)บสน:นงบประมาณ ท:น และอนๆ ตามความเหมาะสม ภายใต. “แผนงานสงเสร(มอ:ตสาหกรรม
ICT ไทยไปตางประเทศ” โดยด>าเน(นการอยางตอเนองและเปWนระบบ

3.2 สงเสรมการสรJางตราสญลกษณ (Brand) และพฒนาคณภาพของสนคJาและ
บรการ ICT ไทย ม:งไปส?การท>าตลาดระหวางประเทศ โดยมมาตรการตางๆ เพอการยกระด)บค:ณภาพของ
ส(นค.า ICT ของไทยให.ส?งข30น โดยใช.ประโยชน@จากนว)ตกรรมด.านการบร(การ ICT มาสน)บสน:น รวมท)0งใช.
ประโยชน@จากความเชอถอ และภาพล)กษณ@ของประเทศไทยทมส(นค.าและบร(การในอ:ตสาหกรรมอนๆ เชน
อาหาร การเกษตร ส:ขภาพ การทองเทยว ฯลฯ ทเข.มแขSง และแขงข)นได.ในเวทโลกอย?แล.ว ท)0งน0มมาตรการ
สน)บสน:นด.านตางๆ ด)งน0

◦ สน)บสน:นการพ)ฒนาอ:ตสาหกรรมในล)กษณะเครอขายว(สาหก(จ (cluster) ระหวางผ?.ประกอบการใน
ระด)บ (Tier) ตางๆ เพอสร.างความรวมมอ ในด.านตางๆ อาท( ความรวมมอในการท>ากลย:ทธ@การ
ตลาด การแลกเปลยนข.อม?ลเทคโนโลย การสร.างผ?.ประกอบการทมขดความสามารถการท>าแผน
ธ:รก(จ การท>าการตลาดอยางมออาชพ ทสามารถสร.างความนาเชอถอและด3งด?ดผ?.ประกอบการตาง
ชาต(มารวมลงท:นได. เปWนต.น เพอสน)บสน:นการสร.างผล(ตภ)ณฑ@และ/หรอบร(การทด นาเชอถอ กอให.
เก(ดการรวมมอก)นเพอสร.างตราส)ญล)กษณ@ของส(นค.าหรอบร(การ (Brand) หรอภาพล)กษณ@ของ
Cluster ทบงบอกถ3งความมค:ณภาพของส(นค.าและบร(การ ICT ไทย
◦ สน)บสน:นการว(จ)ยและพ)ฒนาผล(ตภ)ณฑ@และบร(การด.าน ICT ท)0งทเปWนส(นค.าและบร(การใหมๆ และท
ตอยอดจากส(นค.าและ/หรอบร(การด)0งเด(ม เพอสร.างเอกล)กษณ@ในผล(ตภ)ณฑ@ และบร(การของไทย
โดยเฉพาะในกล:มอ:ตสาหกรรมทมศ)กยภาพ เชน อาหาร เกษตร ส:ขภาพ การทองเทยว หรอท
เกยวข.องก)บเทคโนโลยในอนาคตทไทยมศ)กยภาพและมแนวโน.มจะสร.าง Brand ได.ในระด)บ
อาเซยนและโลก
◦ จ)ดก(จกรรมประชาส)มพ)นธ@เพอสร.างภาพล)กษณ@ของส(นค.าและบร(การ ICT ของไทย โดยให.การ
สน)บสน:นท:นเพอการท>าประชาส)มพ)นธ@เช(งร:กอยางตอเนอง รวมถ3งการจ)ดก(จกรรมเกยวก)บการสง
เสร(มการท>าตลาดตางประเทศอยางเปWนระบบ และเปWนเครอขาย ภายใต. “แผนงานสงเสร(ม
อ:ตสาหกรรม ICT ไทยไปตางประเทศ”
◦ เสร(มสร.างความเข.มแขSงให.ก)บกลไกทเกยวข.องก)บกระบวนการมาตรฐาน ท)0งในกระบวนการ
ก>าหนด/พ)ฒนา และการร)บรองมาตรฐานส(นค.าด.าน ICT ไทยทสอดคล.องก)บแนวทางและมาตรฐาน
สากล เพอสน)บสน:นให.ผ?.ประกอบการไทยมความนาเชอถอและได.ร)บการยอมร)บในตลาดโลก
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◦ พ)ฒนาศ)กยภาพและสงเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนาทเกยวก)บว(ทยาการบร(การ (Service
Science/Service Research) ซ3งเปWนเรองทประกอบด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@ระหวางผ?.ท
เกยวข.องในท:กสวนท:กข)0นตอนของระบบบร(การ เพอท>าความเข.าใจในเรองความต.องการ เงอนไข
หรออนๆ ทจะสงผลตอความพ3งพอใจ อ)นจะน>าไปส?การพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ โดยการร?.เทา
ท)นและเลอกใช.เทคโนโลยทเหมาะสม ผลงานว(จ)ยและพ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.เพอสน)บสน:นการ
สร.างนว)ตกรรมการบร(การ การสร.างความแตกตางอยางมน)ยส>าค)ญระหวางส(นค.าและบร(การไทย
และตางประเทศ โดยการสร.างความรวมมอก)บภาคเอกชน ผ?.ประกอบการ
◦ สงเสร(มและสร.างโอกาสให.ผ?.ประกอบการไทยได.ใช.ตลาดภาคร)ฐ ร)ฐว(สาหก(จ ร)ฐบาลท.องถ(น เปWน
ต)วน>าในการใช.ส(นค.า ICT ทพ)ฒนาในประเทศ เพอสร.างต)วอยางของความส>าเรSจทสามารถขยายไป
ส?การท>าตลาดในตางประเทศหรอภ?ม(ภาคในระยะตอไป

3.3 สงเสรมใหJเกดความรวมมLอกนในระดบภRมภาค รวมพฒนาอตสาหกรรม
ICT เพL@อสรJางสรรคประโยชนระหวางประเทศรวมกน โดยใช.ประโยชน@จากความรวมมอทาง

เศรษฐก(จในภ?ม(ภาคทจะเก(ดข30นเพอสน)บสน:นการสร.างความรวมมอในร?ปแบบตางๆ เพอกอให.เก(ดความเข.ม
แขSงในอ:ตสาหกรรม ICT ไทย อาท(เชน การแลกเปลยนความร?. นว)ตกรรม งานว(จ)ยและพ)ฒนา ทเหมาะสม
ส>าหร)บคนในกล:มภ?ม(ภาค การจ.างงานบ:คลากรในบางสาขาทประเทศไทยย)งขาดแคลนและพ)ฒนาไมเพยงพอ
ตอความต.องการ หรอแม.กระท)งการเปWนตลาดรองร)บส(นค.าและบร(การด.าน ICT ไทย กอนจะสร.างความเชอม)น
ให.เก(ดการบ:กตลาดระด)บโลกตอไป โดยให.ด>าเน(นการด)งน0
◦ สน)บสน:นผ?.ประกอบการไทยเข.ารวมท:น และรวมพ)ฒนาส(นค.าและบร(การก)บประเทศในกล:มอาเซยน
ไมวาจะเปWนการพ)ฒนาอ:ปกรณ@ฮาร@ดแวร@ ซอฟต@แวร@และบร(การทเกยวข.อง การพ)ฒนา ด(จ(ท)ลคอน
เทนท@ตางๆ อยางเปWนระบบและเพยงพอตอการท>าก(จกรรมหลากหลายทอาจเก(ดข30น โดยใช.กลไก
ความรวมมอระหวางร)ฐและเอกชนไทยก)บร)ฐและเอกชนในอาเซยน
◦ สน)บสน:นการท>าตลาดรวมก)นระหวางประเทศในกล:มอาเซยน โดยใช.ความเขSมแขSงในด.านตางๆ
ของประเทศในอาเซยนมาสน)บสน:นสร.างความเข.มแขSงของอ:ตสาหกรรมไทยในระยะตอไป และเพอ
เปiดโอกาสให.ผ?.ประกอบการไทยได.มประสบการณ@และแลกเปลยนความร?.เพอน>ากล)บมาพ)ฒนาตอ
ยอดในอนาคต
◦ อ>านวยความสะดวกในการเคลอนย.ายบ:คลากร ICT ทมท)กษะและความเชยวชาญระด)บส?ง และการ
ลงท:นในอ:ตสาหกรรม ICT จากประเทศในกล:มอาเซยน และ/หรอกล:มประเทศพ)นธม(ตรของ
ASEAN (Plus 3 -จน ญป:Œน เกาหล) มาย)งประเทศไทย เพอให.ไทยเปWนศ?นย@กลางในการพ)ฒนา
ICT ของกล:มประเทศอาเซยน
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◦ สน)บสน:นให.เก(ดความรวมมอทางด.านการว(จ)ยและพ)ฒนา และการสร.างนว)ตกรรมรวมก)นของกล:ม
ประเทศอาเซยน และกล:มประเทศอาเซยนก)บประเทศพ)นธม(ตร เชนการจ)ดต)0ง ASEAN Center of
Excellence ในสาขาทประเทศไทยมความโดดเดน หรอต.องการม:งเน.น เชน สาขาทเกยวก)บ
อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ ข30นในประเทศไทย

3.4 สงเสรมและสนบสนนบรษทขนาดกลางและขนาดยอม และผRJประกอบการใหม
ใหJม/ความเขJมแขVง เพL@อรวมพฒนาอตสาหกรรม ICT ไทยใหJเตบโตอยางตอเนL@อง เพอเปWนการ
บมเพาะผ?.ประกอบการรายใหม และผ?.ประกอบการรายเด(มทมขนาดเลSกให.เข.มแขSง แขงข)นได.ในอนาคต โดย
เน.นกล:มผ?.ประกอบการสาขาตางๆ ด)งตอไปน0
◦ ผ?.ประกอบการฮาร@ดแวร@ ซอฟต@แวร@ และระบบ Embedded System ซ3งผล(ตอ:ปกรณ@เฉพาะทางด.าน
การสร.างระบบอ)จฉร(ยะ (Smart System) ในด.านตางๆ
◦ ผ?.ประกอบการในอ:ตสาหกรรมด(จ(ท)ลคอนเทนต@ร?ปแบบใหม เชน DTV, IPTV, e-Learning เพอการ
พ)ฒนาเน0อหาสาระทมประโยชน@ด.านการศ3กษา ส)งคม และเศรษฐก(จ รวมถ3งเน0อหาทแสดงถ3งความ
เปWนเอกล)กษณ@และความหลากหลายของชนชาต(ไทย
◦ ผ?.ประกอบการด.านโทรคมนาคม/อ:ปกรณ@โครงขายตางๆ (รวมซอฟต@แวร@และคอนเทนต@ทเกยวข.อง)
เพอม:งขยายการใช.เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในตลาดเก(ดใหมซ3งย)งไมมความสามารถ
ในการเข.าถ3งเครองมอหรออ:ปกรณ@ราคาส?ง
◦ ผ?.ประกอบการซอฟต@แวร@ และการบร(การด.านคอมพ(วเตอร@ใหมๆ ทให.บร(การทใช. ICT เปWนพ0นฐาน
(IT-enabled Services) รวมถ3ง Digital Content ทพ)ฒนา Application ตางๆ ให.สามารถน>าเสนอ
ส(นค.าและบร(การผานชองทางเทคโนโลยใหมๆ ทเก(ดข30นในอนาคต
◦ ท)0 งน0 การสน)บสน:นอาจเปW นในร?ปของเง(นท:น การจ)ดหาเครองมอ อ:ปกรณ@ เทคโนโลยทมราคาส?งให.ผ?.
ประกอบการมารวมใช.งาน การให.ความชวยเหลอด.านการจ)ดท>าแผนธ:รก(จและการตลาด การสน)บสน:น
ด.านว(ชาการ เชน การให.ความร?. เกยวก)บการจ)ดท>าค? มอการใช.งาน(Manual) ทมค: ณภาพเทยบเทา
มาตรฐานสากล การสร.างแรงจ?งใจโดยใช.มาตรการทางภาษ ภายใต.เงอนไขทก>าหนด เปWนต.น

3.5 พฒนาระบบหรLอกลไกสนบสนน
◦ การสน)บสน:นด.านเง(นท:น ซ3งเปWนส(งส>าค)ญมากเนองจากผ?.ประกอบการของไทย โดยเฉพาะในกล:ม
อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ สวนใหญเปWนผ?.ประกอบการขนาดกลางและเลSก ทส(นทร)พย@ของธ:รก(จทม
สวนของท:นทจ)บต.องไมได. (Intangible assets) มากกวาท:นทจ)บต.องได. (Tangible assets) โดย
กลไกการสน)บสน:นอาจเปWนในร?ปของธ:รก(จรวมท:น (Venture capital) การผอนปรนเงอนไขของการ
ใช.งบประมาณจากภาคร)ฐในการลงท:นทมความเสยงได.ส>าหร)บก(จกรรมด)งกลาว หรอกลไกท
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สามารถลดภาระในการจ)ดหาเง(นลงท:นส>าหร)บผ?.ประกอบการ เชน เง(นก?.ดอกเบ0ยต>า การม R&D
Matching Fund การค0>าประก)นส(นเชอ หรอกองท:นนว)ตกรรม เปWนต.น ท)0งน0 การสน)บสน:นด)งกลาว
มว)ตถ:ประสงค@เพอสงเสร(มการประกอบธ:รก(จในระยะเร(มต.น เพอให.สามารถขยายขนาดเปWน
อ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@และเศรษฐก(จสร.างสรรค@ตอไป
◦ การเตรยมความพร.อมด.านโครงสร.างพ0นฐานส>าหร)บการพ)ฒนาอ:ตสาหกรรม ซ3งม(ได.หมายถ3ง
เฉพาะการมบร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?งอยางท)วถ3งเทาน)0น แตย)งหมายถ3งโครงสร.างพ0นฐานการ
ผล(ต/พ)ฒนาของแตละอ:ตสาหกรรมทแตกตางก)นไป เชน การมศ?นย@กลางทร)บผ(ดชอบในการจ)ดหา
รวบรวม อ:ปกรณ@/เครองมอพ0นฐานส>าหร)บการผล(ตงานแอน(เมช)น และเกม ซ3งสวนใหญจะมราคาส?ง
หรอการจ)ดต)0งศ?นย@กลางในการพ)ฒนา ผล(ต และศ3กษาว(จ)ยด.านด(จ(ท)ลคอนเทนท@เปWนต.น
◦ สงเสร(มและสน)บสน:นให.เก(ดผ?.ประกอบการทให.บร(การทเกยวข.องก)บเทคโนโลยใหมๆ ทจะเปWน
ประโยชน@ตอการสร.างสภาพแวดล.อมด.านเทคโนโลยและ/หรอโครงสร.างพ0นฐานของประเทศท
ม)นคงปลอดภ)ยและ/หรอทเปWนม(ตรตอส(งแวดล.อม เชนบร(การบน Cloud Computing ด.วยการ
พ)ฒนาโครงสร.างพ0นฐานตางๆ หรอแพลตฟอร@มทจ>าเปWนส>าหร)บการพ)ฒนา หรอด.วยการรวมด>าเน(น
การก)บผ?.ประกอบการในร?ปแบบ PPP (Public Private Partnership) เปWนต.น
◦ การมกฎหมายและกฎระเบยบทเอ0 อตอการพ)ฒนาผ?. ประกอบการและอ:ตสาหกรรม เชน กฎหมาย
ค:. มครองทร)พย@ส( นทางป9ญญา ซ3 งกฎหมายทมอย? ป9จจ:บ)นควรต.องมการทบทวนและปร)บปร:งเพอให.
สอดคล.องก)บว(ว)ฒนาการของเทคโนโลย พร.อมท)0 งมกลไกในการบ)งค)บใช.กฏหมายอยางเข.มแขSง เพอ
สร.างแรงจ?งใจ/สงเสร(มให.เก(ดการค(ดค.นหรอสร.างทร)พย@ส( นทางป9ญญาและนว)ตกรรมทเปW นของไทย
◦ จ)ดท>าและ/หรอปร)บปร:งระบบฐานข.อม?ล โดยมข.อม?ลทจ>าเปWน เชน ข.อม?ลค?แขง, ข.อม?ลเกยวก)บ
เครองมอ Open Source, ข.อม?ลพ)นธม(ตรทางธ:รก(จ (Business partner), ช.อม?ลตลาด ฯลฯ ใน
Segment ตางๆ เปWนต.น และให.มการใช.ประโยชน@จากฐานข.อม?ลในการว(เคราะห@หรอคาดการณ@
เพอจ)ดท>ารายงานเผยแพรให.แกผ?.ประกอบการน>าไปใช.ประโยชน@ในการวางแผนหรอก>าหนด
กลย:ทธ@การตลาดตามความเหมาะสม
◦ ใช.กลไกการจ)ดซ0อจ)ดจ.างของภาคร)ฐ เพอสงเสร(มการพ)ฒนาอ:ตสาหกรรมภายในประเทศ เชนการ
ก>าหนดด.านมาตรฐาน และ/หรอส)ดสวนของช(0นสวน/อ:ปกรณ@ทมการผล(ตในประเทศ
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ยทธศาสตรท/@ 4 ใช. ICT เพอสร.างนว)ตกรรมการบร(การของภาคร)ฐแบบบ?รณาการและมธรรมาภ(บาล
มงสR Smart Government 2020 ในรRปแบบรฐบาลอเลVกทรอนกสท/@ฉลาดรอบรR(Intelligence)
J
ม/การเชL@อมโยงกน (Integration) และเปiดโอกาสใหJทกภาคสวนเขJามาม/บทบาทรวม
ในการกXาหนดนโยบายสาธารณะท/@เก/@ยวขJองหรLอกXาหนดรRปแบบบรการของภาครฐ
เพL@อใหJทกคนไดJรวมรบประโยชนจากบรการอยางเทาเท/ยมกน(Inclusion)

เปาหมาย
1. ประชาชนสามารถด>ารงชว(ตอยางมค:ณภาพ มส)มมาอาชพ ภายใต.ระบบการบร(หารประเทศทม
ธรรมาภ(บาล ด.วยกลไกการอ>านวยความสะดวกจากบร(การของร)ฐอยางท)วถ3งและเทาเทยม
2. ภาคธ:รก(จไทยสามารถแขงข)นได.ในเวทโลก ด.วยกลไกการอ>านวยความสะดวกจากบร(การของ
ร)ฐอยางท)วถ3งและเทาเทยม
3. บร(การอ(เลSกทรอน(กส@ของร)ฐมความม)นคงปลอดภ)ยและนาเชอถอ โดยมระบบการบร(หารและ
การจ)ดการทมประส(ทธ(ภาพ เปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อมและประหย)ดพล)งงานตามแนวทางมาตรฐานสากล

ตวช/0วดการพฒนา
1. บร(การอ(เลSกทรอน(กส@ของร)ฐมความส)มฤทธ(Žผลภายใต.หล)กการของการเปWน “ร)ฐบาลเปiด” หรอ

Open Government ทต)0งอย?บนพ0นฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได. การมสวนรวม และ
การสร.างความรวมมอระหวางภาคร)ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให.ความส>าค)ญก)บ
การเปiดเผยข.อม?ลของภาคร)ฐตอสาธารณะในร?ปแบบเปiด (Open government data)
2. มชองทางอ(เลSกทรอน(กส@หลากหลายร?ปแบบเพอเปiดโอกาสในการมสวนรวมของท:กภาคสวน
(e-Participation) ท)0งในสวนกลางและสวนภ?ม(ภาค ในกระบวนการด>าเน(นงานและการต)ดส(นใจ
ทส>าค)ญท)0งในกระบวนการทเกยวข.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% (จากทผานมาจนป9จจ:บ)น อย?ใน
ล>าด)บท 76 จากการจ)ดล>าด)บท)0งหมด 183 ประเทศ)
4. ประชาชนและภาคธ:รก(จกวา 85% มความพ3งพอใจตอบร(การของภาคร)ฐในระด)บมากถ3งมากทส:ด
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กลยทธและมาตรการ
4.1 ใหJม/หนวยงานกลางท/@ม/หนJาท/@รบผดชอบในการขบเคลL@อนการดXาเนนงานรฐบาล
อเลVกทรอนกส โดยมหน.าทหล)กประกอบด.วย
◦ จ)ดท>าแผนทน>าทาง (Roadmap) ด.านร)ฐบาลอ(เลSกทรอน(กส@ของประเทศ โดยมการปร)บปร:งเปWน
ระยะให.สอดคล.องก)บบร(บทท)0งภายในและภายนอก
◦ ออกแบบสถาป9ตยกรรมเทคโนโลยสารสนเทศภาคร)ฐ (Government IT architecture) เพอใช.เปWน
กรอบแนวทางในการพ)ฒนาระบบ ICT ของหนวยงานของร)ฐ รวมท)0งสงเสร(มการออกแบบระบบ
ICT ทเน.นการใช.งานส>าหร)บคนท:กกล:ม (Universal design) ทรวมถ3งผ?.พ(การและกล:มคน
ด.อยโอกาส ในสวนของการเผยแพรข.อม?ลหรอบร(การบนเวSบไซต@ ให.เปWนไปตามมาตรฐานการ
เข.าถ3งทสอดคล.องก)บมาตรฐานสากล (Web accessibility standard)
◦ ก>าหนดมาตรฐานและแนวปฏ(บ)ต(ด.านมาตรฐานเทคโนโลยสารสนเทศของภาคร)ฐ โดยเน.นการใช.
มาตรฐานเปiด (Open standard) เพอรองร)บการท>างานรวมก)นระหวางระบบ โดยไมย3ดต(ดก)บ
เทคโนโลยใดเทคโนโลยหน3ง รวมถ3งก>าหนดแนวปฏ(บ)ต(ในการพ)ฒนาและใช.ระบบเทคโนโลย
สารสนเทศและการสอสารของร)ฐทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อมและประหย)ดพล)งงานตามแนวทาง
มาตรฐานสากล และสงเสร(มหรอสน)บสน:นหนวยงานของร)ฐในการปฏ(บ)ต(ตามแนวทางด)งกลาว
◦ ก>าหนดแนวทางในการพ)ฒนาและจ)ดให.มบร(การกลาง (Common services) ทจ>าเปWนให.แก
หนวยงานของร)ฐ เพอเปWนโครงสร.างพ0นฐานรวมก)นของประเทศ ทมเสถยรภาพ และมความม)นคง
ปลอดภ)ยส?ง เพอให.เก(ดการใช.ทร)พยากรอยางค:.มคา ต)วอยางของบร(การกลาง มอาท( บร(การระบบ
จดหมายอ(เลSกทรอน(กส@กลางภาคร)ฐ บร(การออกใบร)บรองอ(เลSกทรอน(กส@ บร(การชองทางเข.าถ3ง
บร(การทางอ(เลSกทรอน(กส@ของภาคร)ฐ (Government e-Service portal) โดยจ>าแนกตามกล:ม
เปAาหมายทส>าค)ญอยางน.อย 3 กล:ม ได.แก ประชาชน ธ:รก(จ และหนวยงานของร)ฐ, บร(การ
อ(เลSกทรอน(กส@อนๆ ทจ>าเปWนตองานร)ฐบาลอ(เลSกทรอน(กส@ เชน เครองมอในการสร.างเครอขายส)งคม
ออนไลน@ทหนวยงานอนสามารถน>าไปใช.ในการส.รางเครอขายส)งคมของหนวยงานได. เปWนต.น
◦ มสวนรวมในการพ(จารณาจ)ดสรรงบประมาณด.าน ICT ของภาคร)ฐ รวมท)0งมสวนรวมในการ
พ(จารณาโครงการ ICT ขนาดใหญของภาคร)ฐ
◦ ก>าหนดแนวทางและว(ธการในการด>าเน(นการพ)ฒนาความรวมมอระหวางร)ฐและเอกชน เพอการให.
บร(การภาคร)ฐ
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โดยให.หนวยงานด)งกลาวเร(มด>าเน(นโครงการน>ารองการให.บร(การโครงสร.างพ0นฐานรวมและ
โปรแกรมประย:กต@ทเหมาะสมและมความต.องการกว.างขวาง ในร?ปแบบ Infrastructure-as-a-Service,
Application-as-Service หรอ Platform-as-a-Service แกหนวยงานของร)ฐภายในป= 2555 โดยม:งเปAาหมายท
การใช.ทร)พยากรรวมก)น และการประหย)ดพล)งงาน และให.มการต(ดตามประเม(นผลเพอพ(จารณาความเหมาะ
สมในการขยายเปWนบร(การทเตSมร?ปแบบในระยะตอไป ท)0งน0 ใช.หล)กการของการสร.าง Shared service hub โดย
มระบบและเครองมอทร)ฐเปWนเจ.าภาพ มล?กค.าภาคร)ฐเข.ามาใช.บร(การ ในร?ปแบบ Utility model ทคล.ายก)บระบบ
สาธารณ?ปโภคพ0นฐานอนๆ เชน บร(การไฟฟAา ประปา เปWนต.น
ท)0งน0 ในการด>าเน(นงานตามกรอบอ>านาจหน.าทข.างต.น ให.ค>าน3งถ3งการประหย)ดพล)งงานและไม
ท>าลายส(งแวดล.อม และให.มความเชอมโยงในการด>าเน(นงานก)บคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการ
สอสารแหงชาต( ทนายกร)ฐมนตรเปWนประธาน และคณะกรรมการธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ และให.มการบ)งค)บ
ใช.กรอบแนวทางตางๆ ทหนวยงานน0จ)ดท>าข30นและได.ร)บการเหSนชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสอสารแหงชาต( โดยใช.กลไกการพ(จารณาจ)ดสรรงบประมาณรายจายประจ>าป=ด.าน ICT โดยค>าน3งถ3ง
การใช.ทร)พยากรอยางค:.มคา ลดความซ0>าซ.อน และเอ0อตอการบ?รณาการบร(การระหวางหนวยงาน

4.2 จดต0งและพฒนาความเขJมแขVงของสภา CIO ภาครฐ (Government CIO Council)
ซT@งม/สมาชกประกอบดJวย CIO จากหนวยงานภาครฐ ท0งสวนกลางและสวนทJองถ@น โดยม
ว)ตถ:ประสงค@เพอ

◦ เปWนเวทแลกเปลยนเรยนร?. และต(ดตามความก.าวหน.าของเทคโนโลยทจะเปWนประโยชน@ตอการ
พ)ฒนาบร(การอ(เลSกทรอน(กส@ในร?ปแบบทมความหลากหลายและสามารถสนองตอบความต.องการ
ของประชาชนและภาคธ:รก(จได.ดข30น
◦ สงเสร(มให.เก(ดการท>างานรวมก)นและเก(ดบ?รณาการระหวางหนวยงาน
◦ เปWนต)วแทนของ CIO ภาคร)ฐทรวมในการพ(จารณาโครงการ ICT ขนาดใหญของภาคร)ฐ
◦ รวมท>างานก)บหนวยงานกลางข.างต.นในการก>าหนดแนวทางการพ)ฒนาความร?.และท)กษะด.าน ICT
ให.แกบ:คลากรของร)ฐท:กระด)บ ท)0งในสวนกลางและสวนภ?ม(ภาค รวมท)0งการวางแนวทางของ
หล)กส?ตรการพ)ฒนาศ)กยภาพ CIO ของภาคร)ฐเพอให.มระด)บความร?.ความสามารถทเหมาะสมใน
การข)บเคลอนการด>าเน(นงานให.บรรล:ว)ตถ:ประสงค@ตามทก>าหนดในกรอบนโยบายฯ ฉบ)บน0

4.3 สงเสรมใหJหนวยงานของรฐพฒนาบรการอเลVกทรอนกสตามแนวทาง
“รฐบาลเปiด” หรLอ Open Government โดยใชJประโยชนจากเทคโนโลย/ Web 2.0 เครLอขาย
สงคมออนไลน และวทยาการบรการ โดยมมาตรการด)งน0
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◦ ให.ย3ดหล)กการให.บร(การตามหล)กธรรมาภ(บาล ทเน.นแนวทาง “ร)ฐบาลเปiด” หรอ Open
Government ทต)0งอย?บนพ0นฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได., การมสวนรวม, และการสร.าง
ความรวมมอระหวางภาคร)ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให.ความส>าค)ญก)บการเปiดเผย
ข.อม?ลของภาคร)ฐตอสาธารณะในร?ปแบบเปiด (Open government data) โดยร)ฐต.องเปiดเผยข.อม?ล
ขาวสารเกยวก)บการด>าเน(นงานของร)ฐให.ประชาชนท)วไปและภาคธ:รก(จสามารถเข.าถ3งและน>าไปใช.
ประโยชน@ได. ท)0งน0 ข.อม?ลขาวสารทส>าค)ญและควรเปiดเผยตอสาธารณะ มอาท( ข.อม?ลเกยวก)บงบ
ประมาณและการใช.จายเง(นของร)ฐ นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผลการด>าเน(นงาน
รายไตรมาส และให.มการสร.างกลไกตรวจสอบ เพอเพ(มประส(ทธ(ภาพของการใช.งบประมาณ เพอ
ให.ผลประโยชน@เข.าถ3งประชาชนอยางท)วถ3งและแท.จร(ง
◦ ในสวนของการพ)ฒนาบร(การ ให.เน.นบร(การทประชาชนสามารถเข.าถ3งได.จากท:กท ท:กเวลา จากท:ก
อ:ปกรณ@ โดยเฉพาะอ:ปกรณ@เคลอนทหรอพกพา ในสวนของข.อม?ลทเปiดเผย ให.คณะกรรมการระด)บ
ชาต( ทเกยวข.อง เชน คณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแหงชาต( หรอคณะ
กรรมการข.อม?ลขาวสารของทางราชการ พ(จารณาหล)กการส>าค)ญทจะใช.เปWนกรอบแนวทางหรอ
เงอนไขในการเปiดเผยข.อม?ล (Open government data principles) เชน เปWนข.อม?ลทไมข)ดก)บข.อ
ก>าหนดความเปWนสวนต)ว ความม)นคงของประเทศ หรอเอกส(ทธ(Žทชอบด.วยเหต:ผล เปWนต.น
◦ สงเสร(มการใช.เครอขายส)งคมออนไลน@ (Social media) เพอเปWนเวทในการเข.าถ3ง เผยแพรข.อม?ล
ขาวสาร และร)บฟ9งความค(ดเหSนจากประชาชนและ/หรอผ?.ร)บบร(การ รวมท)0งการแลกเปลยนแนว
ปฏ(บ)ต(ทด (Best practices) จากสวนกลางส?สวนภ?ม(ภาค หรอในทางกล)บก)น รวมท)0งในภาคสวน
อนๆ ด.วย เชน ในกรณของการให.ความชวยเหลอและฟ••นฟ?ผ?.ประสบภ)ย และในระบบเตอนภ)ย
สาธารณะ
◦ จ)ดให.มระบบความม)นคงปลอดภ)ยเพอสร.างความม)นใจและความนาเชอถอในการใช.บร(การข.อม?ล
ขาวสารและบร(การธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ของภาคร)ฐ รวมท)0งในการใช.เครอขายส)งคมออนไลน@
ทภาคร)ฐเปWนเจ.าภาพ

4.4 สงเสรมการออกแบบระบบท/@เนJนผลลพธในเชงบรการ ท/@สามารถนXากลบ
มาใชJใหมไดJ (Reusable)
โดยเฉพาะสถาป9ตยกรรมในแนวทาง Service Oriented Architecture (SOA) โดยเร(มต)0งแต
กระบวนการออกแบบงานบร(การ จนถ3งระบบซอฟต@แวร@ทรวม User Interface, Software Components และ
อนๆ ซ3งท)0งหมดจะเปWนระบบบร(การทมารองร)บการท>างานบร(การประชาชน โดยหนวยงานของร)ฐจะต.องสร.าง
ท)กษะด.านว(ศวกรรมซอฟต@แวร@ และสถาป9ตยกรรมซอฟต@แวร@ให.ก)บบ:คลากรทเกยวข.อง
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4.5 พฒนาบคลากรของภาครฐในแนวทางท/@ สอดคลJ องกบววฒนาการดJ านนวตกรรมบรการ
โดยในกรณของบ:คลากรไอท ท)กษะทต.องการจะม 2 ประเภท ข30นก)บประเภทของงานทร)บผ(ดชอบ
ประกอบด.วยท)กษะในการออกแบบและเข.าใจสถาป9ตยกรรม ICT และท)กษะในการจ)ดหาระบบ ICT ตาม
แนวทางใหมทเน.นในเรองการใช.บร(การ ICT จากภายนอก เชน การจ)ดหาบร(การ Cloud Computing ให.
เหมาะสมก)บระบบตางๆ ทออกแบบไว.ขององค@กร โดยหนวยงานเปWนเพยงผ?.ใช.บร(การไมจ>าเปWนต.องท>า
การพ)ฒนาระบบงานตางๆ เอง
ในกรณข.าราชการและ/หรอพน)กงานท)วไป จ>าเปWนต.องพ)ฒนาท)กษะความร?.ด.านการใช. ICT
พ0นฐานทเปWนการใช.อยางฉลาด มว(จารณญาณ และร?.เทาท)น ควบค?ก)บท)กษะความร?.เฉพาะทสอดคล.องก)บความ
ต.องการของต>าแหนงงาน รวมถ3งควรพ)ฒนาท)กษะและสมรรถนะทจ>าเปWนตอการท>างานรวมก)บภาคประชาส)งคม
และสมรรถนะในการศ3กษาและค.นคว.าหาข.อม?ลจากรอบต)ว เพอน>ามาชวยพ)ฒนาบร(การให.แกประชาชน

4.6 พฒนาศกยภาพและสงเสรมการวจยและพฒนาในดJานท/@เก/@ยวกบวทยาการบรการ
(Research in service science)
พ)ฒนาศ)กยภาพและสงเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนาทเกยวก)บว(ทยาการบร(การ (Research in Service
Science) ซ3งเปWนเรองทประกอบด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@ระหวางผ?.ทเกยวข.องในท:กสวนท:กข)0นตอน
ของระบบบร(การ เพอท>าความเข.าใจในเรองความต.องการ เงอนไข หรออนๆ ทจะสงผลตอความพ3งพอใจ อ)นจะ
น>าไปส?การพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ ทสามารถตอบสนองความต.องการของประชาชนหรอผ?.ร)บบ(การได.อยาง
มประส(ทธ(ภาพ โดยการร?.เทาท)นและเลอกใช.เทคโนโลยทเหมาะสม ผลงานว(จ)ยและพ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.
เพอสน)บสน:นการสร.างนว)ตกรรมการบร(การของภาคร)ฐ และการบร(หารงานบร(การด)งกลาวข.างต.น โดยการ
รวมมอก)บภาคเอกชน

4.7 เสรมสรJางศกยภาพของหนวยงานระดบภRมภาคและองคกรปกครองสวนทJองถ@น
เพL@อใหJสามารถจดบรการรฐบาลอเลVกทรอนกสในระดบทJองถ@นแกประชาชน
◦ จ)ดสรรทร)พยากร รวมถ3งพ)ฒนาศ)กยภาพของบ:คลากรทจ>าเปWนตอการพ)ฒนาบร(การอ(เลSกทรอน(กส@
ให.ก)บหนวยงานภาคร)ฐในระด)บท.องถ(นทเหมาะสมก)บความต.องการของช:มชนหรอท.องถ(น
ประกอบด.วยโครงขาย ICT ทมความม)นคงปลอดภ)ยและกระจายต)วอยางท)วถ3ง งบประมาณ
บ:คลากร และองค@ความร?.ทเกยวก)บการใช. ICT ย:คใหมในภาคร)ฐ รวมถ3งด.วยมาตรฐานระบบตางๆ
◦ พ)ฒนา/ใช.ประโยชน@ตอยอดจากศ?นย@สารสนเทศช:มชน หรอศ?นย@ ICT ช:มชน เพอให.ประชาชนท)วไป
สามารถไปใช.ประโยชน@และเข.าถ3งบร(การอ(เลSกทรอน(กส@ของร)ฐ ได.อยางท)วถ3งและเทาเทยม
◦ ให.องค@กรปกครองสวนท.องถ( น จ) ดให.มบ:คลากรทร)บผ(ดชอบงานด.าICT
น เพอประสานงานก)บหนวย
งานกลางในการเรยนร?. มาตรฐานตางๆ รวมท)0 งการบร(หารทร)พยากร และผล)กด)นการด>าเน(นงานด.าน
ICT ทสอดคล.องก)บแนวปฏ( บ)ต(ของสวนกลาง และสร.างกลไกให.มการท>างานรวมก)CIO
บ จ) งหว)ด
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4.8 พฒนาหรLอตอยอดโครงสรJางพL0นฐานขJอมRลภRมสารสนเทศแหงชาตของ
ประเทศไทย หรLอ National Spatial Data Infrastructure (NSDI) ใหJสามารถตอบสนองความ
ตJองการขJอมRลเชงพL0นท/@ของทกภาคสวนไดJอยางถRกตJองและม/ประสทธภาพ เพอให.ท:กสวน
ราชการ ภาคธ:รก(จ หรอประชาชนทมความจ>าเปWนต.องใช.ข.อม?ลสามารถเข.าถ3งและใช.ข.อม?ลเช(งพ0นททมเอกภาพ
รวมก)นได. ผานระบบอ(นเทอร@เนSตทมความม)นคงปลอดภ)ย โดยมองค@ประกอบทส>าค)ญของ NSDI ได.แก
1) กรอบนโยบายและการบร(หารจ)ดการ (Policy and management framework)
2) มาตรฐานข.อม?ล (Technical / Geospatial data standard)
3) ข.อม?ลพ0นฐาน (Fundamental geographic data set)
4) เครอขายเพอการบร(การข.อม?ล (Clearinghouse network หรอ Access network)
ท)0งน0 องค@ประกอบท)0งสสวนรวมก)นจะเปWนกรอบแนวทางในการสร.างรวมมอระหวางหนวยงานท
เกยวข.อง เพอการพ)ฒนาระบบภ?ม(สารสนเทศของประเทศไทยทมเอกภาพ ซ3งประกอบด.วยเทคโนโลย ว(ธการ
และมาตรฐานส>าหร)บการเผยแพรข.อม?ล การสงเสร(มการพ)ฒนา การประย:กต@ใช.งานด.านระบบภ?ม(สารสนเทศ
ในการให.บร(การข.อม?ลเช(งพ0นทเพอประกอบการต)ดส(นใจหรอการวางแผนของหนวยงานตางๆ ทเกยวข.องใน
ท:กระด)บ รวมท)0งการให.บร(การแกภาคประชาชนและภาคธ:รก(จ

ยทธศาสตรท/@ 5 พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอสร.างความเข.มแขSงของภาคการผล(ต ให.สามารถพ3งตนเอง
และแขงข)นได.ในระด)บโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบร(การ และเศรษฐก(จสร.างสรรค@ เพอเพ(มส)ดสวน
ภาคบร(การในโครงสร.างเศรษฐก(จโดยรวม

ICT ขบเคลL@อนการสรJางองคความรRJ ความคดสรJางสรรค และนวตกรรมในสนคJาและบรการ
ท/@ไทยม/ศกยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกจจากฐานการผลตสRเศรษฐกจฐานบรการ
และฐานความคดสรJางสรรค

เปาหมาย
1. ICT เปWนส(งจ>าเปWนตอท:กสาขาการผล(ต ธ:รก(จ และว(สาหก(จช:มชน ทถ?กน>ามาใช.เปWนเครองมอ
ในการเพ(มผล(ตภาพการผล(ต ผ?.ประกอบการและแรงงานมขดความสามารถด.าน ICT มากข30น สามารถประย:กต@
ใช. ICT สร.างสรรค@ค:ณคาใหมๆ ในส(นค.าและบร(การได.อยางมประส(ทธ(ภาพ รวมถ3งการใช. ICT เปWนสวนหน3ง
ของการด>าเน(นงาน ต)0งแตระบบฐานข.อม?ลไปจนถ3งป9ญญาประด(ษฐ@ทกอให.เก(ดนว)ตกรรมในส(นค.าและบร(การ
โดยเฉพาะในสาขาการผล(ตทส>าค)ญและมศ)กยภาพ เชน ภาคเกษตร บร(การทมม?ลคาส?ง อ:ตสาหกรรมการผล(ต
และอ:ตสาหกรรมทใช.ความค(ดสร.างสรรค@
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2. ม?ลคาผล(ตภ)ณฑ@มวลรวมในประเทศ(GDP) ในภาคเกษตรและภาคบร(การเพ( มข30 น อ)นเนองมาจาก
การสร.างสรรค@ส(นค.าและบร(การใหม ควบค? ไปก)บการพ)ฒนานว)ตกรรมบร(การบนพ0 นฐานส(นค.าและบร(การด)0 งเด(ม
3. ธ:รก(จประเภทใหม รวมถ3งต>าแหนงงานใหม ซ3งเก(ดข30นจากบ?รณาการภาคการผล(ตก)บ
อ:ตสาหกรรมบร(การ อ:ตสาหกรรม ICT และสาขาการผล(ตทไมใช ICT เก(ดนว)ตกรรมของธ:รก(จ/บร(การใหมทได.
จากการผสมผสานระหวางแนวค(ดการท>าธ:รก(จ ความค(ดสร.างสรรค@ เทคโนโลย ICT และด(จ(ท)ลคอนเทนต@ โดย
ใช.ความร?.หรอภ?ม(ป9ญญาของท:นมน:ษย@เปWนป9จจ)ยการผล(ตทส>าค)ญ
4. ผล(ตภาพการผล(ตตอการใช.ป9จจ)ยการผล(ตท:กสาขาเศรษฐก(จเพ(มข30น บนพ0นฐานแนวค(ดทวา
อ(ทธ(พลของ ICT จะชวยเพ(มประส(ทธ(ภาพในกระบวนการท>างาน การผล(ต การตลาด การขนสง และการ
ปฏ(ส)มพ)นธ@ก)บล?กค.า

ตวช/0วดการพฒนา
1. ประส(ทธ(ภาพและผล(ตภาพการผล(ต (Productivity)1 ภาคเกษตรเพ(มข30นไปอย?ใน
กล:ม Top 50% จากป9จจ:บ)นอย?ในกล:ม 10% ทมผล(ตภาพการผล(ตต>าทส: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% ของประเทศทมการจ)ดล>าด)บ
3. ส)ดสวนม?ลคาของการท>าธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ (พาณ(ชย@อ(เลSกทรอน(กส@) ตอ GDP
เพ(มข30นเปWนร.อยละ 10 ภายในป= 2558 และเพ(มข30นเปWนร.อยละ 20 ภายในป= 2563
4. ต.นท:นด>าเน(นการด.านโลจ(สต(กส@ลดลงเหลอร.อยละประมาณ 12% ตอ GDP

กลยทธและมาตรการ
5.1 เพ@มความเขJมแขVงใหJกบฐานการผลตของประเทศ
◦ พ)ฒนาการใช. ICT ส>าหร)บกระบวนการผล(ตตลอดหวงโซม?ลคา (Global value chain) เสร(ม
ประส(ทธ(ภาพหวงโซการผล(ต การตลาด และระบบการขนสงด.วยเทคโนโลย ICT ทเหมาะสม
มความม)นคงปลอดภ)ยส?ง และเปWนไปตามมาตรฐานสากล และม:งเน.นการผล(ตแบบ zero waste
ในท:กสาขาการผล(ต
1 หมายถ3ง การปร)บปร:งประส(ทธ(ภาพการผล(ตเพอให.ผลผล(ตมปร(มาณและ/หรอม?ลคาเพ(มส?งข30น โดยค>าน3งถ3งการใช.ความ
ก.าวหน.าทางว(ทยาศาสตร@และเทคโนโลยในการปร)บปร:งค:ณภาพป9จจ)ยการผล(ต ได.แก ว)ตถ:ด(บ อ:ปกรณ@การผล(ต ตลอดจน
บ:คลากรทมสวนรวมในการผล(ต
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◦ สน)บสน:นการใช. ICT ในการบร(หารความเสยงในกระบวนการผล(ต การควบค:มค:ณภาพส(นค.าให.
ได.มาตรฐานและการตรวจสอบย.อนกล)บ (Traceability) โดยการสร.างแรงจ?งใจแกภาคเอกชนใน
การลงท:น เชน มาตรการทางภาษ
◦ สน)บสน:นการพ)ฒนาความร?. โดยเฉพาะเรองสหว(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
และเรยนร?.ได.ท:กท ท:กเวลาทต.องการ เพอให.เก(ดนว)ตกรรมในส(นค.าและบร(การ และการสร.าง
อาชพหรอสาขาความเขยวชาญใหมๆ โดยร)ฐอาจสร.างกลไกแรงจ?งใจ และอาจรวมมอก)บภาค
เอกชนในร?ปแบบ Public Private Partnership : PPP
◦ ผสาน ICT เข.าก)บอ:ตสาหกรรมสร.างสรรค@ในการแปลงอ:ตสาหกรรมการผล(ตจากการเปWนผ?.ผล(ต
ตามค>าส)งซ0อของล?กค.า (OEM: Original Equipment Manufacturer) เปWนผ?.ออกแบบผล(ตภ)ณฑ@
(ODM: Original Design Manufacturing) เพอก.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(การเพอสร.างสรรค@ให.เก(ดส(นค.าและ
บร(การประเภทใหม และร)ฐอ>านวยความสะดวกในการจดส(ทธ(บ)ตรท)0งในและตางประเทศ

5.2 ขยายตลาดและสรJางโอกาสทางธรกจใหJแกผRJประกอบการ
◦ สงเสร(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 เพอยกระด)บขดความสามารถใน
การแขงข)น โดยร)ฐให.การสน)บสน:นเทาทจ>าเปWน อาท( การสร.างแรงจ?งใจ เชน การน>าคาใช.จายใน
การลงท:นด.าน ICT ของผ?.ประกอบการทเปWน SMEs ไปห)กภาษได. เปWนต.น
◦ สน)บสน:นการสร.างเครอขายพ)นธม(ตร และเชอมโยงการตลาดให.ก)บ SMEs ทมความช>านาญ
เฉพาะด.าน และมศ)กยภาพในด.านการสร.างนว)ตกรรม เพอทท>าหน.าทเปWนหวงโซอ:ปทานให.ก)บ
บร(ษ)ทขนาดใหญท)0งในและตางประเทศ
◦ เสร(มสร.างความเชอม)นในการท>าธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ โดยมการบ)งค)บใช.กฎหมายทม
ประส(ทธ(ภาพ พ)ฒนาความร?.ความเข.าใจแกผ?.ประกอบการ โดยเฉพาะผ?.ประกอบการขนาดเลSก
ว(สาหก(จช:มชน เครอขายเกษตรกร 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) ของประเทศไทยทช>าระเง(นออนไลน@ได.โดยไร.อ:ปสรรค รวมถ3งพ(จารณา
ลดเงอนไขหรอกฎ ระเบยบอ)นเปWนอ:ปสรรคตอการน>าระบบ payment gateway มาใช.ในธ:รก(จ
◦ สงเสร(มและสน)บสน:นให.มการน>าเทคโนโลยสอส)งคม (Social media) มาสน)บสน:นการจ)ดการ
ธ:รก(จและการตลาด ท)0งในระด)บประเทศ ระด)บภ?ม(ภาค และระด)บโลก โดยร)ฐสร.างความร?. ความ
เข.าใจแกผ?.ประกอบการ และจ)ดให.มโครงสร.างพ0นฐานทเหมาะสม

5.3 พฒนาคณคาใหJกบสนคJาและบรการ (Value creation)
◦พ)ฒนาศ)กยภาพและสงเสร(มงานว(จ)ยและพ)ฒนาเกยวก)บว(ทยาการบร(การ(Service science,
Service research) ซ3 งต.องอาศ)ยองค@ความร?. ในสหว(ทยาการ(Multidiscipline) เปW นเรองทประกอบ
ด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@ระหวางผ?. ท เกยวข.องในท:กสวนท:กข)0 นตอนของระบบบร(การ เพอ
ท>าความเข.าใจในเรองความต.องการ เงอนไข หรออนๆ ทจะสงผลตอความพ3งพอใจ อ)นจะน>าไปส? การ
พ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ โดยการร?. เทาท)นและเลอกใช.เทคโนโลยทเหมาะสม ผลงานว(จ)ยและ
พ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.เพอสน)บสน:นการสร.างนว)ตกรรมการบร(การ โดยการรวมมอก)บภาคเอกชน
◦สน)บสน:นให.มการจ)ดเวทบน Cyber space ทเปWนเวทแลกเปลยนเรยนร?. และสงเสร(มแนวค(ดของ
การพ)ฒนานว)ตกรรมแบบเปiด หรอ Open innovation โดยการใช.ประโยน@จากองค@ความร?. ความ
ค(ดสร.างสรรค@ และประสบการณ@จากภายนอกมาตอยอดจากส(งทตนม เพอลดเวลาในการค(ดค.น
นว)ตกรรมผล(ตภ)ณฑ@ บร(การ และกระบวนการ (เชนกรณของ InnoCentive.com) และสามารถใช.
เวลาในการค(ดหาร?ปแบบธ:รก(จนว)ตกรรมทเหมาะสม ทจะสร.างโอกาสความได.เปรบเหนอค?แขง
และเปWนป9จจ)ยน>าไปส?ความส>าเรSจของธ:รก(จ
◦สงเสร(มให.มการประกวดนว)ตกรรมทเก(ดจากการผสานความค(ดสร.างสรรค@ก)บเทคโนโลย ICT ใน
กระบวนการผล(ตส(นค.าและบร(การ โดยเฉพาะส(นค.าและบร(การทอาศ)ยฐานว)ฒนธรรมและ
ภ?ม(ป9ญญาไทย โดยม:งเน.นการสร.างนว)ตกรรมบร(การทสร.างค:ณคา ทตอบสนองความต.องการของ
ผ?.บร(โภคเฉพาะกล:ม และมกลไกให.ผ?.ประกอบการน>าไปขยายผลได.
◦สงเสร(มการประย:กต@ใช.สอส)งคม (Social media) ในการเชอมโยงกล:มล?กค.าตางๆ เพอสร.าง
ช:มชนทมความต.องการส(นค.าและบร(การเหมอนๆ ก)น เพอประโยชน@ในการศ3กษาความต.องการ
และเปWนชองทางในการสอสารก)บล?กค.ากล:มเฉพาะ อ)นเปWนการสร.างความเชอม)นและเพ(มค:ณคา
ในส(นค.าและบร(การ และน>าไปส?การมสวนรวมของผ?.บร(โภคในการออกแบบ (Co-creation) ส(นค.า
และบร(การทเหมาะสมหรอสอดคล.องก)บความต.องการของตน
◦พ)ฒนาค:ณภาพส(นค.าและบร(การ โดยเฉพาะส(นค.าและบร(การในสวนภ?ม(ภาคหรอท.องถ(นให.
สามารถสนองตอบความต.องการของกล:มล?กค.าใหมทก>าล)งเก(ดข30นอย?ท)วโลก โดยใช.ระบบการ
จ)ดการความร?.เช(งร:ก การท>าก(จกรรมสงเสร(มความร?. และการท>างานรวมก)บเครอขายในพ0นทเพอ
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เพ(มเต(มความร?.และข.อม?ลใหมๆ ให.ผ?.ประกอบการอยางตอเนองรวมถ3งพ)ฒนาศ)กยภาพให.สามารถ
ตอยอดการออกแบบโดยใช.ความค(ดสร.างสรรค@ ว)ตถ:ประสงค@คอการแปลงส(นทร)พย@ทมอย?
มากมายในพ0นท ท)0งทร)พยากรธรรมชาต( รวมก)บส(นทร)พย@ว)ฒนธรรม ภ?ม(ป9ญญา และความร?. เปWน
ท:นทใช.ในการประกอบอาชพ โดยขยายผลโครงการ “ศ?นย@ความร?.ก(นได.” ทได.ร(เร(มไว.แล.วในบาง
พ0นท หรอก(จกรรมอนทมว)ตถ:ประสงค@สอดคล.องก)บแนวค(ดด)งกลาว ไปย)งภ?ม(ภาคหรอพ0นทอนๆ
และสน)บสน:นให.เก(ดเวทแลกเปลยนเรยนร?.โดยใช.เครอขายส)งคม เพอเผยแพรประสบการณ@และ
แนวปฏ(บ)ต(ทส>าเรSจ (Best practices) ในวงกว.าง
◦สงเสร(มให.เก(ดVirtual city ทจ>าลองสถานททองเทยวส>าค)ญในประเทศไทย เพอให.น)กทองเทยวท) ว
โลกได.ทองเทยวออนไลน@ในบรรยากาศเสมอนจร(ง และสามารถส) งซ0 อส(นค.าและบร(การทต.องการได.
ในการพ)ฒนา ICT เพอสร.างความเข.มแขSงของภาคการผล(ต ควรให.ความส>าค)ญเปWนพ(เศษก)บภาค
การผล(ตทไทยมศ)กยภาพ ได.แก ภาคการเกษตรและภาคบร(การ โดยมแนวทางการข)บเคลอนเพอน>าไปส?
“เกษตรอ)จฉร(ยะ” (Smart agriculture) และ “บร(การอ)จฉร(ยะ” (Smart service) ด)งปรากฏในกรอบ ก-1 และ
กรอบ ก-2 ข.างลางน0
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กรอบ ก-1
การพฒนาและประยกต ICT เพL@อสนบสนนการเพ@มความเขJมแขVงใหJกบภาคเกษตรของไทย
ICT เปPนป)จจยสXาคญในการขบเคลL@อนภาคการเกษตรไทยสRการเปPนครวของโลก

เปาหมาย
1. เพ(มผล(ตภาพการผล(ตส(นค.าเกษตรและอาหาร เพอสนองความต.องการเกยวก)บส(นค.าเกษตรและอาหารได.ครบถ.วน
ภายใต.เงอนไขการใช.ป9จจ)ยการผล(ต (ทด(น น0>า แรงงาน ท:นและเทคโนโลย) ให.เก(ดประส(ทธ(ภาพส?งส:ด และสามารถปร)บต)ว
ให.เข.าก)บการเปลยนแปลงของสภาพภ?ม(อากาศได. และปAองก)น/ควบค:มความเสยหายอ)นเก(ดจากภ)ยธรรมชาต(และโรคระบาด
ในภาคเกษตรได.
2. เกษตรกร/ผ?.ผล(ตอาหารมความร?. เทาท)น และมว(จารณญาณในการน>าข.อม?ล ความร?.ใหม ภ?ม(ป9ญญาท.องถ(น และ
เทคโนโลยสารสนเทศไปใช.ในการพ)ฒนาการผล(ตและการค.าส(นค.าเกษตรและอาหารท)0งภายในและระหวางประเทศ เพอให.
ค:ณภาพชว(ตของเกษตรกรในชนบทดข30น ลดชองวางรายได.ระหวางอาชพเกษตรกรก)บอาชพอน
3. ส(นค.าเกษตรและอาหารของไทยเปWนทต.องการของตลาดโลก และมค:ณภาพตามมาตรฐานทสากลยอมร)บ สามารถ
แขงข)นก)บส(นค.าเกษตรและอาหารจากประเทศค?แขงได.
4. สามารถร)กษาความม)นคงด.านอาหารของประชากรในประเทศได.อยางย)งยน โดยประชากรไทยท:กคน สามารถ
เข.าถ3งอาหารทมความปลอดภ)ยตอส:ขภาพ และผ?.บร(โภคมว(จารณญาณในการบร(โภคส(นค.าเกษตรและอาหาร
5. ประเทศไทยสามารถคงไว.ซ3งและใช.ประโยชน@จากความหลายหลายทางชวภาพ ท)0งจากภายในและภายนอก
ประเทศ เพอความย)งยนของระบบเกษตรกรรมและอาหารในอนาคต

กลยทธและมาตรการ
1. เพ@มศกยภาพและผลตภาพในกระบวนการผลต สรJางนวตกรรมในสนคJาเกษตร
• สน)บสน:นเทคโนโลย ICT ทใช.งานงายให.ก)บเกษตรกรเพอเพ(มศ)กยภาพในกระบวนการผล(ตแบบครบวงจรตลอดหวง
โซม?ลคา เชน การบร(หารจ)ดการฟาร@ม พ0นทเพาะปล?ก บร(หารจ)ดการระบบน0>าและการใช.น0>า การวางแผนการใช.
ป9จจ)ยการผล(ต การวางแผนการตลาด และระบบบ)ญชฟาร@ม โดยร)ฐอาจหาเอกชนมารวมด>าเน(นการในร?ปแบบ PPP
หรอสน)บสน:นเง(นลงท:นภายใต.เงอนไขทก>าหนด (เชน เร(มจากเกษตรกรในกล:มส(นค.า/ผล(ตภ)ณฑ@ทมศ)กยภาพส?งกอน
โดยมการพ)ฒนาความสามารถในการใช.ระบบตามความเหมาะสม)
• สร.างความเข.มแขSงของกล:มสหกรณ@การเกษตร เกษตรกรรายยอย และย:วเกษตรกร ให.สามารถใช.ประโยชน@จาก
ข.อม?ลและความร?. (จากระบบการจ)ดการความร?.ทจะกลาวถ3งตอไป) เพอเพ(มผลผล(ตและผล(ตภาพ รวมท)0งเพอการค.า
ผลผล(ตทางการเกษตรอยาครบวงจร
• สงเสร(มการใช.ระบบอ)ตโนม)ต( และเกษตรอ(เลSกทรอน(กส@ (Agritronic) ในกระบวนการผล(ต ทสามารถท>างานรวมก)บ
ระบบ sensor network เชน ระบบควบค:มการให.น0>า ระบบควบค:มโรงเรอน โดยร)ฐอาจสน)บสน:นว(สาหก(จเพอส)งคม
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ว(สาหก(จช:มชน หรอกล:มเกษตรกร/สหกรณ@ เปWนผ?.ด>าเน(นการน>ารองภายใต.เงอนไขทก>าหนด โดย SMEs ว(สาหก(จ
ช:มชน กล:มเกษตรกรเปWนก>าล)งข)บเคลอนส>าค)ญ และร)ฐสน)บสน:นเทาทจ>าเปWน
สงเสร(มและสน)บสน:นโครงการน>ารองทน>าระบบสารสนเทศภ?ม(ศาสตร@ทพร.อมด.วยระบบว(เคราะห@การการท>านาย/
คาดการณ@ผลผล(ตลวงหน.า (Predictive analysis) มาใช.ในกระบวนการผล(ต โดยร)ฐสน)บสน:นเง(นลงท:นในระยะน>ารอง
โดยเร(มจกกล:มส(นค.าทมศ)กยภาพส?งกอน จากน)0นให.ภาคเอกชนเข.ามามบทบาทในการขยายผลไปย)งส(นค.ากล:มอนๆ
ตอไป โดยร)ฐอาจใช.กลไกในการสร.างแรงจ?งใจให.ภาคเอกชนลงท:น
สงเสร(มงานว(จ)ยพ)ฒนาทเกยวข.องก)บการน>า ICT ไปใช.เพอเพ(มประส(ทธ(ภาพของการเกษตรกรรม เชน เทคโนโลย
ห:นยนต@เพอเกษตรกรรม ต)วอยางเชน การใช.ห:นยนต@ หรอเทคโนโลยระบบอ)จฉร(ยะในการปล?กและเกSบเกยวข.าว
เทคโนโลยทชวยในการส)งเกตหรอเฝAาระว)งความเปลยนแปลงในการเจร(ญเต(บโตของพชในไร หรอการค.นหาศ)ตร?พช
เทคโนโลยส>าหร)บการท>าการเกษตรแบบแมนย>าส?ง (Precision agriculture) เพอเพ(มผล(ตภาพของการเกษตรกรรม
เซSนเซอร@ตรวจสภาพแวดล.อม ตรวจการเจร(ญเต(บโตของพช ตรวจจ)บแมลง ตรวจจ)บความส:ก เทคโนโลยเกษตร
อ(เลSกทรอน(กส@ (Agritronics) เทคโนโลยระบบโรงเรอนอ)จฉร(ยะ (Intelligence greenhouse) เทคโนโลยการคาด
การณ@ผลผล(ต เปWนต.น โดยในการด>าเน(นการว(จ)ย ควรท>างานใกล.ช(ดก)บภาคผ?.ใช.งาน และภาคเอกชนทสนใจจะเปWน
ผ?.ร)บถายทอดเทคโนโลยเมองานว(จ)ยเสรSจส(0น เพอให.เก(ดการน>าเทคโนโลยทพ)ฒนาข30นไปใช.อยางจร(งจ)ง
สงเสร(มการเชอมโยงธ:รก(จขนาดใหญก)บธ:รก(จขนาดกลางและขนาดยอม ว(สาหก(จช:มชน และกล:มเกษตรกร โดย
ใช.อ(นเทอร@เนSตและสอส)งคม (Social media) เพอสร.างส(นค.าและบร(การททสอดคล.องก)บความต.องการของตลาด
ตลอดจนเพอให.ผ?.บร(โภคได.มสวนสร.างสรรค@หรอรวมเสนอความค(ดเหSนในกระบวนการสร.างนว)ตกรรมของส(นค.าและ
บร(การทางการเกษตร
สน)บสน:นการพ)ฒนาและประย:กต@ใช.งาน ICT รวมก)บเทคโนโลยสาขาอนๆ เชน Bioinformatics เพออน:ร)กษ@พ)นธ:@พช
พ)นธ:@ส)ตว@ทดของไทย และพ)ฒนาพ)นธ:@พช พ)นธ:@ส)ตว@ทเหมาะสมก)บการเปลยนแปลงสภาพแวดล.อมของโลกในอนาคต
เพอคงความหลากหลายทางชวภาพส>าหร)บประเทศไทย

2. เพ@มประสทธภาพในการควบคมคณภาพและมาตรฐานผลตภณฑทางการเกษตร
• พ)ฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรแหงชาต( (National Agriculture Information System) โดยเชอมโยงข.อม?ลท
ส>าค)ญตอการท>าการเกษตรอยางครบวงจรจากท:กหนวยงานของร)ฐ (โดยเฉพาะข.อม?ลทเกยวก)บการจ)ดการทร)พยากร
น0>าในระด)บช:มชน ข.อม?ลราคาพชผล ข.อม?ลกรใช.พ0นทเกษตรกรรม) บนโครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศหล)กของเครอ
ขายสอสารข.อม?ลเชอมโยงหนวยงานภาคร)ฐ (Government Information Network: GIN) ทมเครอขายเชอมโยงท)ว
ประเทศ ภายใต.กรอบมาตรฐานการแลกเปลยนข.อม?ลแหงชาต( (Thailand Interoperability Framwork: TH e-GIF)
• พ)ฒนาระบบมาตรฐานข.อม?ลเพอการเกษตรส>าหร)บประเทศ (National Agriculture Standard) และพ)ฒนา National
ID (Identification) ส>าหร)บผล(ตภ)ณฑ@ทางการเกษตร โดยใช.มาตรฐานเดยวก)น (Data standardization) ภายใต.กรอบ
การเชอมโยงร)ฐบาลอ(เลSคทรอน(คส@แหงชาต( TH e-GIF เพอให.สามารถเชอมโยงและบ?รณาการข.อม?ล (Data
integration) การเกษตรเพอการผล(ต การต)ดส(นใจและการวางแผนการจ)ดสรรทร)พยากรการตรวจสอบย.อนกล)บ และ
การสงออกส(นค.าการเกษตร
• สงเสร(มการใช. RFID/ wireless sensor / embedded system เพอต(ดตามตรวจสอบค:ณภาพส(นค.าน)บต)0งแตเร(มผล(ต
จนถ3งการเกSบเกยวและแปรร?ป รวมถ3งการตรวจว)ดสภาพแวดล.อมของส(นค.า การบรรจ:ภ)ณฑ@ การขนสงและการ
แปรร?ป เพอให.สามารถตรวจว)ดและควบค:มค:ณภาพส(นค.าในแตละหวงโซการผล(ต (รวมถ3งในระบบการขนสงส(นค.า)
จนถ3งมอผ?.บร(โภค สามารถยนย)นค:ณภาพส(นค.าได.ตลอดเวลา โดยเร(มจากผล(ตภ)ณฑ@ทมม?ลคาการสงออกส?งกอน
แล.วคอยขยายผลไปย)งผล(ตภ)ณฑ@อนๆ ตอไป
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• สน)บสน:นให.มการใช.ระบบ e-Certification เพอเชอมโยงเอกสารทจ>าเปWนในการท>าการค.าระหวางประเทศ โดยเร(ม
จากผล(ตภ)ณฑ@หรอบร(การทมม?ลคาการสงออกหรอทมศ)กยภาพสงออกส?ง
3. พฒนาระบบการบรหารจดการความเส/@ ยงท/@ เก/@ ยวขJองกบภาคเกษตรเพL@ อปองกนหรLอบรรเทาความเส/ยหาย
• สงเสร(มการว(จ)ยและพ)ฒนาแบบจ>าลองเพอคาดการณ@ผลของป9จจ)ยส>าค)ญทมตอการเพ(มผล(ตภาพของภาคการเกษตร
อาท( แบบจ>าลองการเปลยนแปลงของสภาพภ?ม(อากาศ แบบจ>าลองเกยวก)บการระบาดของศ)ตร?พช เปWนต.น เพอ
จ>าลองผลทเก(ดข30นอ)นมสาเหต:จากการเปลยนแปลงของของสภาพภ?ม(อากาศ หรอจากศ)ตร?พช เพอเปWนประโยชน@ใน
การวางแผนและบร(หารจ)ดการการผล(ต เชน พยากรณ@การระบาดของโรคแมลงศ)ตร?พช

• สงเสร(มการใช. wireless sensor รวมก)บระบบสมองกลฝ9งต)ว (embedded system) เพอการตรวจว)ด
และต(ดตามการเปลยนแปลงสภาพแวดล.อมทมผลตอภาคเกษตร รวมถ3งการประย:กต@ใช.เทคโนโลย
เกยวก)บพ0นททางภ?ม(ศาสตร@ (Geo-spatial) ในการเกSบข.อม?ลสภาพแวดล.อม ทสามารถน>าไปใช.ใน
ระด)บช:มชน
4. พฒนาระบบการจดการความรRJในภาคเกษตร
• สน)บสน:นการใช. ICT ในการบร(หารจ)ดการความร?.และการสงผานความร?.ทสามารถให.ข.อม?ลทจะเปWนประโยชน@แก
เกษตรกรในร?ปแบบ knowledge on demand หรอระบบเตอน (Alert system) บนอ:ปกรณ@ ICT เชน โทรศ)พท@
เคลอนท ทเกษตรกรใช.ก)นอยางแพรหลาย เพอให.เกษตรกรสามารถเข.าถ3งข.อม?ลและความร?.ทเปWนประโยชน@ตอการ
ท>าการเกษตร โดยร)ฐอาจสน)บสน:นคาใช.จายบางสวน ในระยะเร(มต.น เชนคาเวลาในการใช.งาน เปWนต.น
• สร.างช:มชนออนไลน@เปWนเวทแลกเปลยนความค(ด ประสบการณ@ ภ?ม(ป9ญญา องค@ความร?.ทางการเกษตรและเปWนการ
สร.างการมสวนรวมของบ:คคล ช:มชนในการรวมแก.ไขป9ญหา และเผยแพรต)วอางทด (Best practices) เพอให.การ
พ)ฒนาเศรษฐก(จการเกษตรของช:มชนเปWนไปอยางย)งยน โดยร)ฐสน)บสน:นการจ)ดเวทในการให.ความร?.แกเกษตรกร
และจ)ดโครงสร.างพ0นฐานให.ตามความเหมาะสม โดยเร(มก)บกล:มย:วเกษตรกร หรอเครอขายเกษตรกรทมความพร.อม
กอน เมอได.ผลเปWนทประจ)กษ@แล.วจ3งคอยขยายวงตอไป
• จ)ดท>าระบบบร(การข.อม?ลการเกษตร ทสามารถให.ความร?.และข.อม?ลทสอดคล.องก)บความต.องการในแตละพ0นท/
ผล(ตภ)ณฑ@
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กรอบ ก-2
การใชJ ICT ในการขบเคลL@อนธรกจสRการเปPน Smart service
ใชJนวตกรรมการบรการและความคดสรJางสรรค
สรJางมRลคาเพ@มใหJแกระบบเศรษฐกจของประเทศ
จากเศรษฐกจฐานบรการ

เปาหมาย
1. มส(นค.าและบร(การอ)จฉร(ยะ ทเก(ดจากผ?.ประกอบการในภาคการผล(ต (เกษตร อ:ตสาหกรรม บร(การ)
เก(ดความเข.าใจในการเปลยนแปลงร?ปแบบการท>าธ:รก(จทเน.นการบร(การมากกวาต)วส(นค.า (service-dominant logic) และการ
ใช.ความค(ดสร.างสรรค@เพอเพ(มม?ลคาส(นค.าและบร(การ สามารถออกแบบและสร.างนว)ตกรรมบร(การบนพ0นฐานของส(นค.าตางๆ
ได.
2. เพ(มธ:รก(จบร(การและต>าแหนงงานประเภทใหม ทมท)กษะและความเชยวชาญเฉพาะด.าน อ)นเก(ดจากการหลอมรวม
ความเชยวชาญด.านส(นค.าและบร(การแบบด)0งเด(มเข.าก)บความเชยวชาญด.าน ICT

กลยทธและมาตรการ
1. พฒนาทกษะของผRJประกอบการและพนกงานในองคกรธรกจ โดยเฉพาะ SMEs วสาหกจชมชน คลสเตอร กลม
เกษตรกร สหกรณ เพL@อใหJเปPนกลไกหลกในการขบเคลL@อนการปฏรRปธรกจไปสRระบบเศรษฐกจฐานบรการ บนพL0น
ฐานของการใชJความคดสรJางสรรค
• ใช.กลไก PPP เรงสร.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.มหล)กส?ตรการฝ„กอบรมออนไลน@ทหลากหลาย ท)0งหล)กส?ตรส>าหร)บผ?.ประกอบการ พน)กงาน และผ?.บร(หาร
โดยครอบคล:มเน0อหาความร?.และท)กษะทจ>าเปWนในการสร.างนว)ตกรรมบร(การทใช. ICT เปWนพ0นฐาน รวมถ3งท)กษะ
ภาษาตางประเทศ ทผ?.เรยนสามารถเข.าถ3งและเรยนร?.ได.เปWนรายบ:คคลในเวลาทต.องการ โดยร)ฐก>าหนดเงอนไขของ
การสน)บสน:น (เชน ค:ณภาพและมาตรฐานของหล)กส?ตร) หรอสร.างแรงจ?งใจแกผ?.เรยน หรอผ?.ประกอบการทสน)บสน:น
ให.พน)กงานเข.าอบรม
• สน)บสน:นการเข.าถ3งและการแลกเปลยนความร?.และประสบการณ@ทหลากหลายผานเครอขายส)งคม เพอให.เก(ดการ
เรยนร?.ในการสร.างนว)ตกรรมด.านบร(การตางๆ (innovation in services) การสร.างองค@กรเพอการบร(การ (innovation
in service organization) และการสร.างกระบวนงานเพอการบร(การ (innovation in service processes) โดยร)ฐจ)ดให.
มโครงสร.างพ0นฐานทเหมาะสม
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2. สนบสนนโครงสรJางพL0นฐาน ICT และ non-ICT สXาหรบการสรJางนวตกรรมบรการ
• สน)บสน:นโครงสร.างพ0นฐานอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง และบร(การทจ>าเปWน (Infastructure and application as-aservice) ให.แกผ?.ประกอบการธ:รก(จระด)บ SMEs ว(สาหก(จช:มชน คล)สเตอร@ กล:มเกษตรกร สหกรณ@ เพอลด
ต.นท:นในการผล(ตส(นค.าและบร(การทสร.างสรรค@ภายใต.แนวค(ดของนว)ตกรรมบร(การ โดยร)ฐก>าหนดเงอนไขในการ
สน)บสน:น หรอสร.างแรงจ?งใจในการลงท:นแกผ?.ประกอบการ
• ให.มแหลงข.อม?ลด.านนว) ตกรรมบร(การ การตลาดส(นค. าบร(การ และข.อม?ลอนทเกยวข.อง ท)0 งในประเทศและภ?ม(ภาค ทถ?กต.อง
และเปWนป9จจ:บ)น เพอให.บร(การข.อม?ลทเปWนประโยชน@ต อการวางแผนธ:รก( จและเอ0 อตอการพ)ฒนาธ:รก(จบร( การร?ปแบบใหมๆ
• สงเสร(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)ฒนาทได.ร)บการจด
ส(ทธ(บ)ตรเปWนทร)พย@ส(นทางป9ญญาสามารถแปลงเปWนท:นในการประกอบธ:รก(จได.
• แก.ไขหรอปร)บปร:งกฎระเบยบ กฎเกณฑ@ และข.อกฎหมายทเปWนอ:ปสรรคตอการพ)ฒนานว)ตกรรมบร(การ และตอการ
สร.างความรวมมอก)บประเทศในภ?ม(ภาค

• สร.างมาตรฐานในบร(การ ทมค:ณภาพเทยบเทาก)บมาตรฐานของประเทศทพ)ฒนาแล.ว เพอให.ค:ณภาพของ
บร(การของไทยเปWนมาตรฐานสากล เก(ดความเชอม) นตอผ?. ประกอบการและผ?. บร(โภคท)0 งในและตางประเทศ
3. เพ@มมRลคาของสนคJาท/@ผลตจากภาคอตสาหกรรมการผลต ภาคเกษตร และอตสาหกรรมสรJางสรรค ดJวยงาน
บรการ (servitization of products) เพL@อใหJสนคJาทกชนดม/สวนประกอบของบรการเปPนสวนสXาคญ โดยอาศยความ
กJาวหนJาของ ICT
• สน)บสน:นการเผยแพร และประชาส)มพ)นธ@ ความร?.และแนวค(ดการสร.างนว)ตกรรมบร(การบนพ0นฐานของส(นค.าให.เปWนท
ร?.จ)ก และยอมร)บของผ?.ประกอบการ
• ใช.ประโยชน@จากการเชอมโยงช:มชนในวงกว.าง (connectivity) ด.วยสอส)งคม (social media) ในการรวมก)นระหวางผ?.
ประกอบการและผ?.บร(โภค ตลอดจนผ?.ทเกยวข.องในหวงโซม?ลคา เพอรวมก)นพ)ฒนานว)ตกรรมบร(การ และสร.างสรรค@
บร(การบนพ0นฐานของส(นค.า เพอเพ(มค:ณคาและเพ(มม?ลคาของส(นค.าและบร(การ โดยร)ฐสน)บสน:นโครงสร.างพ0นฐาน
และการให.ความร?. ความเข.าใจ และพ)ฒนาท)กษะแกผ?.ประกอบการ ท)0งน0 อาจเร(มจากกล:มส(นค.าหรอบร(การทไทยม
ศ)กยภาพ หรอมม?ลคาการสงออกส?ง
4. สงเสรมการวจยและพฒนาท/@เก/@ยวกบอตสาหกรรม/ธรกจบรการ
• ให.ร)ฐจ)ดสรรงบประมาณเพอสน)บสน:นการว(จ)ยและพ)ฒนาทเกยวข.องก)บอ:ตสาหกรรมหรอธ:รก(จบร(การ
มากข30น (โดยปร)บส)ดสวนการจ)ดสรรงบประมาณเพอการว(จ)ย)
• ให.มหนวยงานทมหน.าทศ3กษาและสงเสร(มงานว(จ)ยและพ)ฒนาเกยวก)บว(ทยาการบร(การ (Service science research)
ซ3งต.องอาศ)ยองค@ความร?.ในสหว(ทยาการ (Multidiscipline) เปWนเรองทประกอบด.วย ความเข.าใจด.านความส)มพ)นธ@
ระหวางผ?.ทเกยวข.องในท:กสวนท:กข)0นตอนของระบบบร(การ เพอท>าความเข.าใจในเรองความต.องการ เงอนไข หรอ
อนๆ ทจะสงผลตอความพ3งพอใจ อ)นจะน>าไปส?การพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การ โดยการร?.เทาท)นและเลอกใช.
เทคโนโลยทเหมาะสม ผลงานว(จ)ยและพ)ฒนาจะน>าไปประย:กต@ใช.เพอสน)บสน:นการสร.างนว)ตกรรมการบร(การ โดย
การรวมมอก)บภาคเอกชน โดยจ)ดให.มกลไกอ>านวยความสะดวกในการจ.างผ?.เชยวชาญจากตางประเทศ โดยเฉพาะใน
ระยะเร(มต.น
• จ)ดให.มการศ3กษากฎหมายหรอระบบทเกยวเนองก)บธ:รก(จบร(การ โดยเฉพาะทเกยวก)บความค(ดสร.างสรรค@และ
นว)ตกรรม รวมท)0งกลไกอ>านวยความสะดวกในการลงท:นส>าหร)บอ:ตสาหกรรมทเกยวเนองก)บธ:รก(จบร(การ
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ยทธศาสตรท/@ 6 พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอลดความเหลอมล0>าทางเศรษฐก(จและส)งคม โดยสร.างโอกาส
และการเข.าถ3งทร)พยากรและบร(การสาธารณะตางๆ ให.มความท)วถ3งและท)ดเทยมก)นมากข30น โดยเฉพาะบร(การ
พ0นฐานทจ>าเปWนตอการด>ารงชว(ตอยางมส:ขภาวะทด ได.แก บร(การด.านการศ3กษาและบร(การสาธารณส:ข
ประชาชนไดJรบการประกนสทธในการเขJาถTงและใชJประโยชนจากบรการสL@อสาร โทรคมนาคม
และขJอมRลขาวสาร เพL@อเสรมสรJางโอกาสทางเศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม
อยางท@วถTง และเปPนธรรม

เปาหมาย
1. สร.างความเทาเทยมในการเข.าถ3งโครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศและสอด(จ(ท)ล เพอยกระด)บ
ค:ณภาพชว(ตและการได.ร)บบร(การทางส)งคมทมค:ณภาพ
2. ประชาชนมท)กษะในการใช.เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT Literacy) รอบร?. เข.าถ3ง
สร.างสรรค@และใช.สารสนเทศอยางมว(จารณญาณ (Information Literacy) และร?.เทาท)นท)นสอ (Media Literacy)
สามารถเลอกใช. ICT เพอการเรยนร?. การท>างาน และการด>ารงชว(ตประจ>าว)นของแตละบ:คคล และเพอการสร.าง
ช:มชนทเข.มแขSง
3. ประชาชนมสวนรวมในการก>าหนดท(ศทางของนโยบายและการบร(การทางส)งคมผานทางสอ
อ(เลSกทรอน(กส@ร?ปแบบตางๆ เพ(มข30น
4. เพ(มโอกาสของประชาชนในการมงานท>าและมรายได.

ตวช/0วดการพฒนา
1. ประชาชนท)วไปไมน.อยกวาร.อยละ 70 สามารถเข.าถ3งและใช.ประโยชน@จาก ICT ในชว(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@ในการเรยนร?. และ
ประย:กต@ใช.ก)บชว(ตประจ>าว)นเพ(มข30นไมน.อยกวาร.อยละ 10 ในป= 2558 (ค.ศ. 2015) และ
ร.อยละ 30 ในป= 2563 (ค.ศ. 2020)
3. ยกระด)บการมสวนรวมทางอ(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.างงานผานสออ(เลSกทรอน(กส@เพ(มข30น
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กลยทธและมาตรการ
6.1 จดใหJม/โครงสรJางพL0นฐานสารสนเทศท/@กระจายอยางท@วถTงและเทาเท/ยม โดยม:งเน.น
การเข.าถ3งเครองมอ ICT และโครงขายอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง ของกล:มผ?.ด.อยโอกาสเพอลดชองวางทางด(จ(ท)ล
โดยด>าเน(นกลย:ทธ@และมาตรการตามย:ทธศาสตร@ท 1 รวมถ3งมาตรการเพ(มเต(มด)งน0
◦ จ)ดให.มพ0นทสาธารณะ หรอใช.ประโยชน@ตอยอดจากศ?นย@สารสนเทศช:มชน หรอศ?นย@ ICT ช:มชน ท
ประชาชนสามารถไปใช.คอมพ(วเตอร@และ/หรออ(นเทอร@เนSต ในเขตเมอง และช:มชนท)วประเทศ ท)0งน0
ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หรออ:ปกรณ@ ทเปWนสากล (Universal design) เพอ
สงเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ
◦ พ)ฒนาห.องสม:ดประชาชน โดยปร)บปร:งห.องสม:ดป9จจ:บ)นทมอย?ให.เปWนห.องสม:ดอ(เลSกทรอน(กส@ ทม
บร(การอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง เพอให.เปWนแหลงเรยนร?.และใช.ประโยชน@ของประชาชนในช:มชน
ท)0งน0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ โปรแกรม หรออ:ปกรณ@ ทเปWนสากล (Universal design)
เพอสงเสร(มการเข.าถ3งของประชาชนท:กกล:ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ
◦ สงเสร(มการว(จ)ยพ)ฒนาเทคโนโลย เครองมอ อ:ปกรณ@ ICT ทมราคาประหย)ด ใช.งานงาย รวมถ3ง
เทคโนโลยส(งอ>านวยความสะดวก และสน)บสน:นการถายทอดเทคโนโลยส?การผล(ตหรอบร(การ เพอ
ให.ผ?.มรายได.น.อย และผ?.พ(การได.ใช.งาน
◦ สน)บสน:นการแพรกระจายของเทคโนโลย รวมท)0งสาธารณ?ปโภคข)0นพ0นฐานทจ>าเปWนตอการใช.งาน
ICT อยางท)วถ3ง รวมถ3งการให.บร(การไฟฟAาทมความเสถยร

6.2 เสรมสรJางความรRJความเขJาใจ และทกษะการใชJ ICT ใหJแกประชาชนกลมตางๆ
◦ ปร)บปร:งร?ปแบบและกระบวนการเรยนการสอนส>าหร)บการเรยนร?.ในท:กระด)บ รวมถ3งการศ3กษาตาม
อ)ธยาศ)ย โดยให.ความส>าค)ญก)บการเรยนการสอนทเน.นการพ)ฒนาความสามารถในการค(ด
ว(เคราะห@ และการแก.ป9ญหา โดยการใช. ICT เปWนเครองมอ ความรอบร?.และท)กษะในการใช.
ประโยชน@จากสารสนเทศ ความร?.เทาท)นสอ และจร(ยธรรมในการใช. ICT
◦ รณรงค@และฝ„กอบรมท)กษะทเกยวข.องเพอให.เก(ดความร?.ความเข.าใจในพ)ฒนาการและประโยชน@ของ
ICT ทเกยวข.องโดยตรงก)บว(ถชว(ตของประชาชน ช:มชนกล:มตางๆ และการร?.เทาท)นสอ/ข.อม?ล
ขาวสาร เพอกระต:.นให.เก(ดการประย:กต@ใช.งานด.าน ICT ทสอดคล.องก)บความต.องการของ
ป9จเจกชน ช:มชน และท.องถ(น อ)นจะน>ามาซ3งโอกาสในการมงานท>าและมรายได.ทส?งข30น ท)0งน0 การ
ฝ„กอบรมอาจม:งเน.นไปทกล:มเปAาหมายเฉพาะ เชนกล:มแมบ.าน/สตรในท.องถ(น ผ?.ส?งอาย: ซ3งเปWนก
ล:มทมอ)ตราสวนการใช.งาน ICT ไมมากน)กในป9จจ:บ)น
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6.3 สงเสรมการสรJางและประยกตใชJนวตกรรม และสL@อดจทล เพL@อการดXารงช/วต และ
กระบวนการเร/ยนรRJของประชาชน
◦ จ)ดสรรทร)พยากรการสอสารเพอท>าโทรท)ศน@การศ3กษา (Education channel) ทเปWน Free TV ท
ประชาชนสามารถชมได.ตลอดเวลา โดยเผยแพรเน0อหาทเปWนความร?.ท)วไปและความร?.เฉพาะด.าน
รวมถ3งความร?.ในการอาชพ ทผล(ตโดยมออาชพ
◦ จ)ดสรรทร)พยากรเพอสงเสร(มการพ)ฒนาสอด(จ(ท)ลในภาษาท.องถ(น รวมถ3งการแปลสอ/หน)งสอทม
การจ)ดท>าในภาษาตางประเทศให.เปWนภาษาไทย และ/หรอการแปลสอภาษาตางประเทศและภาษา
ไทยท)วไป ให.เปWนสอในภาษาท.องถ(นทมการใช.อย?หลากหลายในประเทศไทย ให.อย?ในร?ปแบบของ
สออ(เลSกทรอน(กส@ รวมถ3งสอภาษามอส>าหร)บผ?.พ(การทางการได.ย(น เพอสงเสร(มการแลกเปลยน
ระหวางว)ฒนธรรมหล)กและว)ฒนธรรมท.องถ(น
◦ สน)บสน:นการท>างานในร?ปแบบอาสาสม)ครเพอสร.างสอทเหมาะสมก)บช:มชน ท)0งอาสาสม)ครในการ
จ)ดท>าสออ(เลSกทรอน(กส@ และ/หรออาสาสม)ครในการแปลภาษา โดยใช.กลไกการท>างานของเครอ
ขายส)งคมออนไลน@ (Social web) เปWนเครองมอในการท>างานรวมก)นของอาสาสม)คร

6.4 จดใหJม/บรการอเลVกทรอนกสของรฐอยางแพรหลาย และสอดคลJองกบความ
ตJองการใชJประโยชนในช/วตประจXาวนของประชาชน เพออ>านวยความสะดวกให.ประชาชนสามารถ
เข.าถ3งข.อม?ลขาวสาร และบร(การทางส)งคม รวมถ3งเพ(มการมสวนรวมของประชาชนตอการบร(หารและการ
บร(การของภาคร)ฐ โดยด>าเน(นกลย:ทธ@และมาตรการตามย:ทธศาสตร@ท 4 รวมถ3งมาตรการเพ(มเต(มด)งน0

◦ ก>าหนดให.หนวยงานภาคร)ฐ ซ3 งต.องให.ข.อม?ลขาวสารราชการแกประชาชน ตาม พรบ
. ข.อม?ลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 จ)ดท>าและเปiดเผยข.อม?ลในร?ปแบบทหลากหลาย รวมถ3งในร?ปแบบของสอ
อ(เลSกทรอน(กส@ท ใช.งาย เพออ>านวยความสะดวกให.ประชาชนทต.องการเข.าถ3งข.อม?ลขาวสารของร)ฐ
◦ สน)บสน:นให.หนวยงานของร)ฐท)0งในระด)บท.องถ(น ภ?ม(ภาค และหนวยงานกลาง น>า ICT มาปร)บปร:ง
การให.บร(การทางส)งคม เชนบร(การทางสาธารณส:ข ให.ประชาชนมความสะดวก และมทางเลอกท
หลากหลายในการใช.บร(การของภาคร)ฐ ซ3งรวมถ3งการบร(การทสามารถเข.าถ3งผานทางอ:ปกรณ@
อ(นเทอร@เนSตแบบเคลอนท (Mobile Internet Device) เพ(มมากข30น
◦ พ)ฒนาชองทาง/กลไกทางอ(เลSกทรอน(กส@ให.ประชาชนได.มโอกาสแสดงออกซ3งข.อค(ดเหSน และม
ปฏ(ส)มพ)นธ@ก)บร)ฐก)บประชาชน และ/หรอระหวางประชาชนด.วยก)น
◦ บ)งค)บใช.มาตรฐานสออ(เลSกทรอน(กส@ทเหมาะสม เชน มาตรฐานการเข.าถ3งข.อม?ลทเผยแพรผาน
เวSบไซต@ (Web accessibility) ส>าหร)บผ?.พ(การทางการเหSน เพอให.ผ?.พ(การและผ?.ส?งอาย:สามารถเข.า
ถ3งข.อม?ลขาวสารและบร(การของภาคร)ฐได.อยางเทาเทยมก)บประชาชนท)วไป
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6.5 สงเสรมใหJเกดชมชน/สงคมเร/ยนรRJออนไลน และการรวมกลมทางสงคมท/@เขJมแขVง
◦ สน)บสน:นให.เก(ดช:มชน/ส)งคมออนไลน@ทสร.างสรรค@ เพอกระต:.นให.เก(ดการเผยแพร แลกเปลยนเรยน
ร?.และตอยอดว(ชาการสม)ยใหมจากแนวความค(ดภ?ม(ป9ญญาท.องถ(น อ)นจะน>าไปส?ส)งคมแหงการเรยน
ร?.ตลอดชว(ต
◦ สงเสร(มให.ช:มชน/ท.องถ( นมการจ)ดท>าสออ(เลSกทรอน(กส@ท หลากหลาย เพอสร.างการเรยนร?. ท เหมาะสมก)บ
ความต.องการของช:มชน และสงเสร(มให.มการเผยแพรสอด)งกลาวเพอแลกเปลยนข.อม?/องค@
ล ความร?.
เกยวก)บว(ถชว(ต ภ?ม(ป9ญญาท.องถ( น และว)ฒนธรรมของช:มชน
/ท.องถ( น เพอกระต:. นให.ประชาชนเข.าถ3ง
ตระหน)ก เข.าใจและเคารพในความหลากหลายทางส)งคมและว)ฒนธรรมทมอย? ในประเทศ
◦ พ)ฒนาเวSบทา (portal) เพออ>านวยความสะดวกในการเข.าถ3งแหลงความร?.หรอข.อม?ล ทจะเปWน
ประโยชน@แกการประกอบอาชพ การมงานท>าและการด>ารงชว(ตประจ>าว)นแกประชาชน โดยสวน
หน3งจะเปWนข.อม?ลกลาง ทใช.ได.ก)บท:กแหง ท:กพ0นท และสวนหน3งเปWนข.อม?ลท.องถ(น ท)0งน0 ให.ใช.
กลไกความรวมมอก)บภาคเอกชน และ/หรอหนวยงานปกครองท.องถ(นระด)บตางๆ
◦ สร.างเครอขายการเรยนร?.ระหวางสถาบ)นการศ3กษา ว)ด ห.องสม:ดช:มชน ศ?นย@การเรยนร?.ช:มชน ใน
การสร.าง ตอ ยอด ถายทอด และบ?รณาการความร?. ทเหมาะสมก)บการพ)ฒนาช:มชน เพอให.เก(ด
กระบวนการพ)ฒนาการเรยนร?.ด.วยตนเองของช:มชน

6.6 เสรมสรJางความเชL@อม@นและความม@นคงปลอดภยในการใชJสL@ออเลVกทรอนกส
◦ เรงร)ดการจ)ดท>าหมาย/กฏระเบยบทจ>าเปWนตอการใช.สออ(เลSกทรอน(กส@อยางปลอดภ)ย เชน กฎหมาย
การค:.มครองข.อม?ลสวนบ:คคล
◦ รณรงค@โดยการจ)ดก(จกรรมหรอจ)ดการอบรมเพอสร.างความร?.ความเข.าใจและความรอบร?.สารสนเทศ
เพอให.ประชาชนร?.เทาท)นความเสยงและอ)นตรายทอาจมในส)งคมออนไลน@
◦ สงเสร(มการใช.กลไกทางส)งคมเพอสร.างช:มชน/ส)งคมออนไลน@ในทางสร.างสรรค@ เชน การรวมกล:ม
ทางส)งคมทท>าการเฝAาระว)งภ)ยทางสออ(เลSกทรอน(กส@ การสงเสร(มให.มการจ)ดท>า rating ของเวSบไซต@
โดยให.เปWนไปตามความตกลงและความสม)ครใจของผ?.ทให.บร(การด.านเน0อหา (Self-regulation)
ในการพ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอลดความเหลอมล0>าทางเศรษฐก(จและส)งคม ควรให.ความ
ส>าค)ญเปWนพ(เศษก)บการเพ(มโอกาส หรอลดชองวางในการเข.าถ3งบร(การทเปWนความจ>าเปWนพ0นฐาน อ)นจะน>าไปส?
ความพร.อมในด.านอนๆ ได.แก การศ3กษาเพอพ)ฒนาความร?.และป9ญญา และบร(การทางการแพทย@และส:ขภาพ
โดยมแนวทางการข)บเคลอนเพอน>าไปส? “การเรยนร?.อยางฉลาด” (Smart learning) และ “การด?แลร)กษาส:ขภาพ
อยางฉลาด” (Smart health) ด)งปรากฏในกรอบ ก-3 และกรอบ ก-4 ข.างลางน0
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กรอบ ก-3
การพฒนาและประยกต ICT เพL@อการเร/ยนรRJตลอดช/วต
ประชาชนทกคนไดJรบโอกาสในการเร/ยนรRJตลอดช/วตอยางม/คณภาพดJวยICT

เปาหมาย
1. ประชาชนมท)กษะในการใช.เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT Literacy) รอบร?. เข.าถ3ง สามารถพ)ฒนาและใช.
สารสนเทศอยางมว(จารณญาณ (Information literacy) และร?.เทาท)นท)นสอ (Media literacy) สามารถเลอกใช. ICT เพอการ
เรยนร?. การท>างาน และการด>ารงชว(ตประจ>าว)นของแตละบ:คคล
2. ประชาชนท:กคนสามารถเข.าถ3งการเรยนร?.ได.ท:กท ท:กเวลา อยางเสมอภาค รวมถ3งการเข.าถ3งโครงสร.างพ0นฐาน
สารสนเทศและสอด(จ(ท)ลทหลากหลายได.อยางท)วถ3ง เทาเทยม เพอเพ(มโอกาสในการเรยนร?./ตอยอด ประย:กต@ใช. และสร.างสรรค@
องค@ความร?.ทเหมาะสมและเปWนทต.องการของตนได.อยางตอเนอง

กลยทธและมาตรการ
1. จดใหJม/โครงสรJางพL0นฐานสารสนเทศท/@กระจายอยางท@วถTงและเทาเท/ยม
โดยม:งเน.นการเข.าถ3งเครองมอ ICT และโครงขายอ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง โดยด>าเน(นกลย:ทธ@และมาตรการตาม
ย:ทธศาสตร@ท 1 รวมถ3งมาตรการเพ(มเต(มด)งน0
• สน)บสน:นการแพรกระจายโครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศทจ>าเปWนและเหมาะสมก)บการเรยนร?.ไปย)งห.องเรยนในสถาบ)น
การศ3กษาในท:กระด)บ โดยให.มการเชอมตออ(นเทอร@เนSตความเรSวส?ง (10-25 Mbps) ทมการด?แลเรองระบบการร)กษา
ความปลอดภ)ยตามมาตรฐานทก>าหนดเข.าส?สถาบ)นการศ3กษา รวมถ3ง จ)ดให.มอ:ปกรณ@เพอการเข.าถ3งอ(นเทอร@เนSต
แบบเคลอนท (Mobile Internet Device) ในสถานศ3กษาและจ)ดท>าระบบการเชาใช. เพอให.น)กเรยนสามารถน>าอ:ปกรณ@
ไปใช.ในก(จกรรมการเรยนร?.ได.ตามความเหมาะสม
• จ)ดให.มแหลงเรยนร?. ICT และ/หรอห.องสม:ดอ(เลSกทรอน(กส@ส>าหร)บประชาชน/ช:มชน เพอสงเสร(มให.ประชาชนสามารถ
ใช.ประโยชน@จากสถานทสาธารณะทมอย?เด(มเพอเข.าถ3งการเรยนร?. ท)0งน0 ให.ค>าน3งถ3งการออกแบบและใช.ระบบ
โปรแกรม หรออ:ปกรณ@ ทเปWนสากล (Universal design) เพอสงเสร(มการเข.าเรยนร?.ของประชาชนท:กกล:ม รวมท)0งผ?.
ด.อยโอกาส ผ?.ส?งอาย: และผ?.พ(การ
• จ)ดสรรทร)พยากรการสอสารเพอท>าโทรท)ศน@การศ3กษา (Education channel) ทเปWน Free TV ทประชาชนสามารถชม
ได.ตลอดเวลา โดยเผยแพรเน0อหาทเปWนความร?.ท)วไปและความร?.เฉพาะด.าน รวมถ3งความร?.ในการอาชพ ทผล(ตโดยมอ
อาชพ
• สงเสร(มการใช.เครองมอ ICT (ICT Tools) ทเปWน Open source เพอประหย)ดคาใช.จายในการพ)ฒนาและเพอให.เก(ด
การพ)ฒนาตอยอด
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• สน)บสน:นให.มอ:ปกรณ@ ICT ซอฟต@แวร@ และเน0อหาสาระด(จ(ท)ล รวมท)0งเทคโนโลยส(งอ>านวยความสะดวกทเหมาะสม
ในห.องสม:ดของสมาคมผ?.พ(การ และโรงเรยนเรยนรวม เพอเปWนแหลงเรยนร?.ส>าหร)บผ?.พ(การ
• สงเสร(มการว(จ)ยพ)ฒนาและการเผยแพรเทคโนโลย เครองมอ อ:ปกรณ@ ICT ทมราคาประหย)ด ใช.งานงาย รวมถ3ง
เทคโนโลยส(งอ>านวยความสะดวก เพอให.ผ?.มรายได.น.อยและผ?.พ(การสามารถใช.ประโยชน@จาก ICT เพอการเรยนร?.ได.
อยางเทาเทยม
2. เสรมสรJางความรRJความเขJาใจเก/@ยวกบการใชJ ICT เพL@อการเร/ยนรRJแกประชาชนในทกระดบ
• อบรมท)กษะในการใช. ICT และการประย:กต@ใช./พ)ฒนาสอ ICT เพอการเรยนร?.ให.ก)บบ:คลากรทางการศ3กษาอยางตอ
เนอง ท)0งในร?ปแบบ e-Learning และการอบรมในห.องเรยน บ:คลากรทางการศ3กษา โดยเฉพาะอยางย(งในระด)บการ
ศ3กษาข)0นพ0นฐาน ควรได.ร)บทราบโอกาสและทางเลอกของเทคโนโลยทมอย?หลากหลายท)0งป9จจ:บ)นและทจะเก(ดข30นใน
อนาคต ท)0งน0 ควรก>าหนดเกณฑ@ความร?.และท)กษะด.าน ICT (ICT Competency level) ทเหมาะสมก)บบ:คลากร
ทางการศ3กษาแตละระด)บ และมการทดสอบตามข.อก>าหนด โดยเชอมโยงก)บเงอนไขของการประเม(นสถานศ3กษา
• ก>าหนดให.สถาบ)นการศ3กษาในระบบท:กระด)บ ต.องน>า ICT มาใช.เปWนเครองมอในการเรยนการสอนเพ(มมากข30นโดยให.
มส)ดสวนไมน.อยกวาคร3งหน3งของหล)กส?ตร โดยมหล)กส?ตรเกยวก)บค:ณธรรมและจร(ยธรรมในการใช. ICT เปWนหน3งใน
หล)กส?ตรภาคบ)งค)บของระด)บประถมศ3กษาตอนต.น
• ปร)บปร:งเน0อหาการเรยนการสอน โดยให.เพ(มเน0อหาทเปWนการเสร(มสร.างท)กษะในการใช.ประโยชน@จาก ICT ทเหมาะ
สมก)บการเรยนร?. ด>ารงชว(ต และการจ.างงานในศตวรรษท 21 โดยประกอบด.วยท)กษะ 3 ประการคอ ท)กษะในการใช.
เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT Literacy) รอบร?. เข.าถ3ง สามาถพ)ฒนาและใช.สารสนเทศอยางม
ว(จารณญาณ (Information literacy) และร?.เทาท)นท)นสอ (Media literacy)
• ตอยอดและใช.ประโยชน@จากศ?นย@สารสนเทศช:มชน ในการจ)ดอบรมความร?.ด.าน ICT ให.แกประชาชนท)วไปในช:มชน
เพอใช.ประโยชน@ในการเรยนร?.และการด>ารงชพ ท)0งน0 อาจม:งเน.นอบรมให.กล:มบ:คคลทมน)ยส>าค)ญทางเศรษฐก(จ/ส)งคม
ภายในช:มชนกอนเปWนล>าด)บแรก เชน กล:มสหกรณ@/เกษตรกร/แมบ.าน เปWนต.น ท)0งน0 ควรให.องค@กรปกครองสวนท.อง
ถ(น เข.ามามสวนรวมในการด>าเน(นงานด)งกลาวด.วย
• สร. างความรวมมอก)บสภาผ?. ส?งอาย:ฯ ซ3 งมสาขาอย? ท) วประเทศ ในการจ)ดท>าหล)กส?ตรและจ)ดอบรมความร?. ดICT
.าน รวมถ3ง
การใช. ICT เพอการท>าก(จกรรมในชว( ตประจ>าว)นให.แกผ?. ส?งอาย:ท สนใจ โดยร) ฐให. การสน)บสน:นตามความเหมาะสมและ
/หรอ
ตามเงอนไขทก>าหนด ท)0 งน0 ควรให.องค@ กรปกครองสวนท.องถ( น เข.ามามสวนรวมในการด>าเน(นงานด)งกลาวด.วย
3. สงเสรมการสรJางและประยกตใชJนวตกรรม และสL@อดจทลเพL@อการเร/ยนรRJ
• สงเสร(มนว)ตกรรมการเรยนการสอนด.วยการประย:กต@ ICT ในการปร)บร?ปแบบและกระบวนการเรยนการสอนส>าหร)บ
การเรยนร?.ในท:กระด)บ รวมถ3งการศ3กษาตามอ)ธยาศ)ย เพอให.ผ?.เรยนมความสน:ก และมแรงจ?งใจในการเรยนมากข30น
เชนการเรยนร?.ด.วยเกม online ทผ?.เรยนทอย?ตางสถานท ทอาจเรยนร?.รวมก)น ในเวลาเดยวก)นและมปฏ(ส)มพ)นธ@
ระหวางก)น
• จ)ดให.มหน)งสออ(เลSกทรอน(กส@เพอเผยแพรในแหลงเรยนร?.กลาง (Content repository) ทผ?.เรยนท:กคนสามารถเข.าถ3ง
ได.เพ(มข30น โดยการแปลต>ารา/หน)งสอว(ชาการในภาษาตางประเทศเปWนภาษาไทย และ/หรอภาษาท.องถ(น และแปลง
หน)งสอทมประโยชน@ตอการเรยนร?.เปWนหน)งสออ(เลSกทรอน(กส@ โดยร)ฐบร(หารจ)ดการเรองล(ขส(ทธ(Ž
• สงเสร(มให.มการสร.างและเผยแพร สอ/บทเรยนอ(เลSกทรอน(กส@ส>าหร)บการศ3กษาท:กระด)บในร?ปแบบทหลากหลาย ทจ)ด
ท>าโดยคร?และน)กเรยน ท)0งน0 ต.องมแรงจ?งใจแกคร?-อาจารย@ในการสร.าง OpenCourseware พร.อมท)0งจ)ดให.มกลไกการ
ตรวจสอบค:ณภาพก)นเองโดยเพอนคร?/น)กเรยน อาท( การให. Rating การใช.เครอขายส)งคม (Social media) เปWนต.น
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• สงเสร(มการพ)ฒนาเน0อหา ฐานข.อม?ล สอออนไลน@ ทสงเสร(มการเรยนร?.ตลอดชว(ต โดยร)ฐอาจสร.างความรวมมอก)บ
ภาคเอกชนจ)ดให.มการประกวดและมอบรางว)ลให.แกสอด(จ(ท)ลประเภทตางๆ และ website เพอการเรยนร?. ภายใต.
กรอบของการด>าเน(นงานเพอแสดงความร)บผ(ดชอบตอส)งคม (Corporate social responsibility) ของภาคเอกชน
• ก>าหนดให.การพ)ฒนา website ของโรงเรยน รวมท)0งสอด(จ(ท)ลอนๆ เปWนไปตามมาตรฐานข)0นต>าของ Web
Accessibility เพอการเข.าถ3งโดยประชาชนท:กกล:ม รวมท)0งผ?.ด.อยโอกาส ผ?.พ(การ และผ?.ส?งอาย:
• สงเสร(มการสร.างเน0อหา/บทเรยนอ(เลSกทรอน(กส@ทเกยวก)บภาษาและว)ฒนธรรมของประเทศอาเซยนท)0ง 10 ประเทศ
เพอเปWนการรองร)บการรวมต)วของประเทศอาเซยน และการเปWนประชากรของ ASEAN ในอนาคต รวมท)0งสงเสร(ม
การท>าโครงการความรวมมอระหวางประเทศเพอการเชอมโยงผ?.เรยนและเก(ดการแลกเปลยนเรยนร?.ว)ฒนธรรมของก)น
และก)น
4. กระตJนใหJเกดชมชน/สงคมเร/ยนรRJออนไลน เพL@อการเร/ยนรRJตลอดช/วต
• สน)บสน:นให.เก(ดช:มชน/ส)งคมออนไลน@ทสร.างสรรค@ของประเทศไทย เพอกระต:.นให.เก(ดการเผยแพร แลกเปลยนเรยนร?.
และตอยอดว(ชาการสม)ยใหมและแนวความค(ดภ?ม(ป9ญญาท.องถ(น อ)นจะน>าไปส?ส)งคมแหงการเรยนร?.ตลอดชว(ต
• สงเสร(มการสร.างเครอขายส)งคมออนไลน@เพอการแลกเปลยนเรยนร?.โดยเฉพาะในเน0อหาว(ชาหรอประสบการณ@ส>าหร)บ
ช:มชน/กล:มครอบคร)วทเลอกการเรยนร?.นอกระบบแบบใช.ครอบคร)วเปWนฐานหล)ก (Home Schooling) เพอแลกเปลยน
ความร?.และรวมก)นแก.ป9ญหา และร)กษามาตรฐานการเรยนเรยนร?.
• สงเสร(มการใช. ICT ในการจ)ดการความร?.ของท.องถ(น เพอแปลงความร?.ทต(ดอย?ก)บต)วบ:คคล (Tacit Knowledge) ให.อย?
ในร?ปแบบอ(เลSกทรอน(กส@ เพอให.เก(ดการเรยนร?.และการส)งสมองค@ความร?.ของประเทศไทย และใช.ประโยชน@จากเครอ
ขายส)งคมออนไลน@ในการเผยแพรให.เก(ดการร)บร?.และใช.ประโยชน@ รวมท)0งแลกเปลยนเรยนร?.ตลอดชว(ตระหวางช:มชน
ท.องถ(น ชาต(พ)นธ:@ ภายในประเทศ
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กรอบ ก-4
การพฒนาและใชJ ICT เพL@อสขภาวะ (ICT for Better Health)
i-Health (Intelligent, Integrated, Inclusive) :
ICT เปPนกลไกสXาคญในการขบเคลL@อนระบบบรการสขภาพท/@ม/ประสทธภาพ
ท@วถTง และเทาเท/ยม เพL@อสงเสรมการม/สขภาวะท/@ด/ของคนไทย

เปาหมาย
1. ประชาชนสามารถเข.าถ3งบร(การส:ขภาพทมค:ณภาพอยางท)วถ3งและเทาเทยมก)น
2. ระบบบร(การส:ขภาพสามารถให.บร(การโดยมประชาชนเปWนศ?นย@กลาง (People centered / client centered) โดยม
ระบบสารสนเทศส:ขภาพแหงชาต( (National Health Information System: NHIS) เปWนฐานรากของการบ?รณาการข.อม?ล
ส:ขภาพ
3. มระบบการจ)ดการความร?.ด.านการแพทย@และส:ขภาพ (Health knowledge management) ทประชาชนสามารถเข.า
ถ3งและมสวนรวมได. เพอให.ประชาชนมองค@ความร?.เพยงพอในการด?แลส:ขภาพข)0นพ0นฐานของตนเอง ครอบคร)ว และช:มชน

กลยทธและมาตรการ
1. พฒนาระบบสารสนเทศสขภาพแหงชาต (National Health Information System: NHIS) เพอให.เปWนฐานรากทส>าค)ญ
ของการบ?รณาการข.อม?ล/สารสนเทศส:ขภาพโดยรวมของประเทศ โดยเชอมโยงข.อม?ลของผ?.มาร)บบร(การจากท:กสถานบร(การ
ด.านส:ขภาพของภาคร)ฐ เพอให.มฐานข.อม?ลรายบ:คคลขนาดใหญ ด.านการร)กษา สงเสร(ม ปAองก)น ควบค:มโรค และด.านบร(หาร
จ)ดการ เพอน>าข.อม?ลมาใช.ประโยชน@ในการบร(หารจ)ดการการให.บร(การส:ขภาพในท:กระด)บ ต)0งแตระด)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)งน0
• พ)ฒนามาตรฐานข.อม?ล (อาท( ข.อม?ลด.านส:ขภาพ ข.อม?ลสถานการณ@โรค ข.อม?ลการเฝAาระว)งโรค ข.อม?ลการสงเสร(ม
ปAองก)นโรค ข.อม?ลคาใช.จายด.านส:ขภาพ เปWนต.น) กระบวนการ เครองมอแปลงข.อม?ลและตรวจสอบและแก.ไขข.อผ(ด
พลาดของข.อม?ล
• สน)บสน:นการใช.มาตรฐานทจ)ดท>าข30นอยางจร(งจ)ง โดยก>าหนดแนวปฏ(บ)ต(ในการจ)ดซ0อจ)ดหาระบบงานทช)ดเจน
• พ)ฒนาระบบจ)ดการ เชอมโยงและบ?รณาการข.อม?ล ระหวางโรงพยาบาล ส>าน)กงาน/หนวยงานทด?แลข.อม?ลเกยวก)บ
ระบบหล)กประก)นส:ขภาพ กรม และหนวยงานอนทเกยวข.อง อาท( ส>าน)กงานทะเบยนราษฎร@ กรมการปกครอง
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ:ตสาหกรรม เปWนต.น รวมท)0งขยายผลเชอมตอก)บสถานพยาบาลของเอกชน ท)0งโรง
พยาบาลและคลน(คทมความพร.อม
• ออกพระราชบ)ญญ)ต(ด.านความปลอดภ)ยของข.อม?ลส:ขภาพ (Health Information Security Act) เพอเปWนการก>าหนด
มาตรฐานทเกยวข.องก)บการจ)ดเกSบ โอนย.าย แลกเปลยน และเผยแพรข.อม?ลด.านส:ขภาพภายใต.บรรท)ดฐานเดยวก)น
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• พ)ฒนาระบบฐานข.อม?ลอ(เลSกทรอน(กส@ในสถานพยาบาล(Electronic Medical Record System) โดยใช.มาตรฐานข.อม?ลท
ก>าหนดข30น เพอให.สามารถแลกเปลยนและใช.ข.อม?ลรวมก)นระหวางสถานพยาบาล ซ3งจะชวยอ>านวยความสะดวกให.ก)บผ?.
ปŒวย ทสามารถไปร)บบร(การจากโรงพยาบาลใดกSได.ทเชอมตอก)บระบบเชอมโยงข.อม?ลระหวางโรงพยาบาล
• พ)ฒนาระบบสารสนเทศเช(งบ?รณาการ รวมถ3งระบบการจ)ดการนโยบายส(ทธ(Žในการเข.าถ3งข.อม?ลส:ขภาพ ระบบบร(หาร
จ)ดการความม)นคงปลอดภ)ยสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพอการต)ดส(นใจ เพอใช.ประโยชน@ในการบร(หารจ)ดการการ
ให.บร(การส:ขภาพทมประส(ทธ(ภาพ และการก>าหนดท(ศทางนโยบายส:ขภาพ
• พ)ฒนาระบบด)ชนช0ว)ดส:ขภาพและระบบต(ดตามประเม(นผลระบบส:ขภาพ รวมท)0งการต(ดตามป9ญหาส:ขภาพเฉพาะ
ท)0งในระด)บประเทศและระด)บพ0นท เชน การต(ดตามโรคเร0อร)ง การเก(ดโรคระบาด การเฝAาระว)งโรคต(ดตอ โรคอ:บ)ต(
ใหม โรคจากการประกอบอาชพและส(งแวดล.อมและจากอ:บ)ต(เหต: อ:บ)ต(ภ)ย การบาดเจSบ รวมท)0งการเฝAาระว)งป9ญหา
ส:ขภาพจ(ต เปWนต.น
• ใช.ระบบสารสนเทศเช(งภ?ม(ศาสตร@ เพอต(ดตามและเฝAาระว)งป9จจ)ยค:กคามส:ขภาพ เชน ป9จจ)ยด.านมลภาวะและส(ง
แวดล.อม ความเสยงจากภ)ยพ(บ)ต( เปWนต.น
2. ประยกตใชJเทคโนโลย/สารสนเทศและการสL@อสารในกระบวนการจดการและการใหJบรการทางการแพทยอยาง
ครบวงจร
• จ)ดให.มหล)กส?ตรการบร(หารจ)ดการข.อม?ลส:ขภาพ (Medical Information Management) ในสถานศ3กษาระด)บ
อ:ดมศ3กษา โดยเปWนหล)กส?ตรทสอดคล.องการการปฏ(บ)ต(งานจร(งและได.ร)บการร)บรองจากหนวยงานทมหน.าทร)บรอง
หล)กส?ตรตามกฎหมาย
• สงเสร(มการประย:กต@ใช.เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในการปร)บปร:งระบบการจ)ดการ การบร(หาร และการ
บร(การของสถานพยาบาลอยางครบวงจร โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญและโรงพยาบาลขนาดกลาง เพอเพ(ม
ประส(ทธ(ภาพและยกระด)บมาตรฐานในการด?แลร)กษาผ?.ปŒวย
• พ)ฒนาขดความสามารถในการใช.งานอ:ปกรณ@ ICT ของบ:คลากรในระด)บผ?.ปฏ(บ)ต(งานของสถานพยาบาลตางๆ โดย
เฉพาะในชนบท เปWนต.น
• สงเสร(มการพ)ฒนานว)ตกรรมการบร(การส:ขภาพ (Health service innovation) ทใช.พ0นฐานแนวค(ดของ service
science เพอให.เก(ดบร(การทใช. ICT เปWนเครองมอ (ICT-enabled services) ในการเพ(มค:ณคาและสามารถตอบ
สนองตอประชาชนผ?.ร)บบร(การในร?ปแบบทเปWน Personalized service มากข30น ใช.งานงาย โดยอาจพ)ฒนาเปWนธ:รก(จ
บร(การทมเอกชนมารวมด>าเน(นการในร?ปแบบ Public Private Partnership
• สงเสร(มการว(จ)ยพ)ฒนาระบบ/เครองมอ/อ:ปกรณ@ ทสามารถให.บร(การทางการแพทย@และส:ขภาพในร?ปแบบ “อ)จฉร(ยะ”
(Intelligent system, Intelligent device) เพอชวยในการวางแผนและต)ดส(นใจการร)กษา หรอเพอใช.ในการตรวจ การ
ปAองก)น การร)กษาและฟ••นฟ? เพอพ)ฒนาค:ณภาพในการให.บร(การแกประชาชน รวมถ3งสน)บสน:นการถายทอด
เทคโนโลยทพ)ฒนาข30นส?ระบบบร(การหรอการผล(ตเช(งพาณ(ชย@ เพอให.เก(ดประโยชน@ในวงกว.าง
• มหนวยงานร)บผ(ดชอบด.านการตรวจสอบค:ณภาพและ/หรอทดสอบมาตรฐานของอ:ปกรณ@การแพทย@อ(เลSกทรอน(กส@
ท)0งทน>าเข.าจากตางประเทศและทผล(ตในประเทศ รวมถ3งให.มการศ3กษาว(จ)ยเพอประเม(นผลกระทบของเทคโนโลย/
อ:ปกรณ@การแพทย@อ(เลSกทรอน(กส@ทอาจมตอส:ขภาพ เพอสามารถก>าหนดมาตรการเช(งร:กทเหมาะสม ภายใต.กรอบ
ของความสมด:ลย@ระหวางการให.ประชาชนสามารถเข.าถ3งอ:ปกรณ@ชวยอ>านวยความสะดวกทางการแพทย@หรอเพ(ม
ประส(ทธ(ภาพในการร)กษาพยาบาลหรอการฟ••นฟ?อยางแพรหลาย ก)บการค:.มครองสว)สด(ภาพของผ?.บร(โภค
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3. ประยกตใชJเทคโนโลย/ท/@เหมาะสมเพL@อสนบสนนการบรการสขภาพเชงปองกน (Preventive care services)
• พ)ฒนาระบบประว)ต(ส:ขภาพผ?.ปŒวยอ(เลSกทรอน(กส@(Electronic Personal Health Record) (โดยเปWนระบบยอยระบบหน3ง
ภายใต. NHIS) ทมข.อม?ลส:ขภาพของบ:คคลเทาทจ>าเปWน อาท( ข.อม?ลประว)ต(การใช.ยาและการแพ.ยา ข.อม?ลการฉดว)คซน
ข.อม?ลการตรวจส:ขภาพ เปWนต.น ทมระบบการตรวจสอบส(ทธ(การเข.าถ3ง โดยแตละบ:คคลสามารถเข.าถ3งข.อม?ลส:ขภาพ
ของตนได. เพอประโยชน@ในการต(ดตามสถานะส:ขภาพของตนเอง อ)นจะน>าไปส?การปร)บพฤต(กรรมสวนต)ว อาท( การร)บ
ประทานอาหาร การออกก>าล)งกายทเอ0อตอการสร.างเสร(มส:ขภาพตอไป
• สงเสร(มการจ)ดให.มบร(การเฝAาระว)งและเตอนภ)ยด.านส:ขภาพ (Healthcare monitoring and alert system) โดยการ
ใช.หรอพ)ฒนานว)ตกรรมทางด.านอ:ปกรณ@การแพทย@ทสามารถตรวจจ)บอาการหรอส)ญญาณทบงบอกภาวะเสยงของ
โรคได.อยางท)นทวงท รวมถ3งสน)บสน:นการถายทอดเทคโนโลยหรอนว)ตกรรมทพ)ฒนาข30นส?ระบบบร(การหรอการผล(ต
เช(งพาณ(ชย@ เพอให.เก(ดประโยชน@ในวงกว.าง โดยให.ระบบเฝAาระว)งและเตอนภ)ยด)งกลาว สามารถเชอมโยงก)บระบบ
ประว)ต(ส:ขภาพผ?.ปŒวยเพอการแจ.งเตอนในกรณพบความเสยงระด)บส?งทควรเข.าร)บบร(การทางการแพทย@โดยเรงดวน
• ท)0งน0 ให.ความส>าค)ญก)บการเฝAาระว)งโรคร.ายแรงทเปWนป9จจ)ยเสยงด.านส:ขภาพทส>าค)ญของคนไทยในป9จจ:บ)น เชน โรค
ห)วใจ โรคความด)นโลห(ตส?ง โรคเบาหวาน และโรคมะเรSง ซ3งสวนใหญเปWนโรคทเมอเปWนแล.วสามารถร)กษาให.หายขาด
ได.ยาก และมอ)ตราการตายทคอนข.างส?ง การมบร(การเหลาน0ให.แกผ?.ปŒวยรายบ:คคล จะชวยให.ประชาชนสามารถทจะ
หลกเลยงป9จจ)ยเสยง หรอสามารถร)กษาโรคร.ายได.ท)นกอนจะล:กลามถ3งข)0นทเปWนภ)ยค:กคามตอชว(ต ซ3งจะชวยลด
อ)ตราการเก(ดโรคและอ)ตราการตายได. และสงผลตอการยกระด)บมาตรฐานส:ขภาพและค:ณภาพชว(ตของประชาชนให.
ดข30นโดยรวม
• ใช.เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการร)บมอ หรอเผยแพรขาวสารเกยวก)บโรคอ:บ)ต(ใหม/อ:บ)ต(ซ0>าอยางม
ประส(ทธ(ภาพ ท)0งโดยผานระบบการร)บข.อม?ลขาวสารทเปWนชองทางปกต(ของประชาชนท)วไป เชน ว(ทย: โทรท)ศน@
อ(นเทอร@เนSต Call center และโดยอาศ)ยความก.าวหน.าของเทคโนโลยเครอขายส)งคมหรอ web 2.0 ทให.ประชาชน
ท)วไปเข.ามารวมเครอขายน>าเสนอข.อม?ล โดยจ)ดให.มระบบลงทะเบยนและยนย)นต)วบ:คคลเพอสร.างความนาเชอถอ
ท)0งน0 เพอให.ร)บทราบถ3งสถานการณ@ทางด.านส:ขภาพในแตละชวงเวลา ภ)ยจากโรคอ:บ)ต(ใหม แนวนโยบายในการ
ร)บมอ ข.อพ3งปฏ(บ)ต( ฯลฯ เพอให.ประชาชนมทางเลอกในการร)บร?.ข.อม?ลขาวสารได.ตามสถานภาพและความสะดวก
ของตน และสามารถน>าข.อม?ลเหลาน)0นไปใช.ปAองก)นและระม)ดระว)งตนให.ปลอดภ)ยจากโรคภ)ยชน(ดใหมๆ ได.
4. พฒนาระบบการจดการความรRJดJานการแพทยและสขภาพ (Health knowledge management) ใหJเปPนการสL@อสาร
สองทางท/@ประชาชนทกกลม รวมท0งผRJดJอยโอกาส ผRJสRงอาย และผRJพการ สามารถเขJาถTงและม/สวนรวมในการแลก
เปล/@ยนขJอมRลไดJ
• สงเสร(มการพ)ฒนาความร?.ด.านการใช. ICT ในช:มชน โดยสน)บสน:นหรอจ)ดให.แตละช:มชนมเวSบไซต@ทด?แลส:ขภาพ
คนในช:มชนของตนเอง มการเผยแพรข.อม?ลภาวะการเจSบปŒวย ภาวะเสยง ภ)ยอ)นตราย ภ)ยจากการหลอกลวงผานการ
โฆษณาประชาส)มพ)นธ@เกยวก)บผล(ตภ)ณฑ@ด?แลส:ขภาพตางๆ เปWนต.น เพอให.คนในช:มชนมความร?.เทาท)น มความ
กระตอรอร.นในการแลกเปลยน และต(ดตามข.อม?ลขาวสารด.านส:ขภาพ
• สงเสร(มการพ)ฒนาระบบจ)ดการความร?.ด.านการแพทย@และส:ขภาพโดยเฉพาะอยางย(งในระด)บช:มชน เพอเปWนเวทเผย
แพรและแบงป9นความร?.ด.านส:ขภาพรวมถ3งว(ถการด?แลส:ขภาพจากภ?ม(ป9ญญาไทย และแนวปฏ(บ)ต(ทด (good practice)
โดยต.องสามารถค.นหาและเข.าถ3งข.อม?ลได.โดยงาย มระบบการกล)นกรองหรอการให.ช:มชน/สมาช(กรวมแสดงความ
เหSนตอข.อม?ลทเผยแพรน)0นๆ ได. รวมถ3งมระบบทให.ประชาชนหรอผ?.ทสนใจแลกเปลยนและแบงป9นความร?.สามารถมา
เปWนผ?.รวมสร.าง (Co-Creation) ความร?.ด.านส:ขภาพ หรอแบงป9นประสบการณ@ก)บผ?.อนทก>าล)งมป9ญหาด.านส:ขภาพ
แบบเดยวก)นได.
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• สงเสร(มให.มชองทางบร(การความร?.ทางการแพทย@อ)จฉร(ยะทสามารถให.ค>าตอบด.านส:ขภาพแกผ?.ขอค>าปร3กษา หรอแจ.ง
เตอนข.อม?ลแกผ?.ร)บบร(การเพอการปAองก)น โดยตอยอดจากระบบการจ)ดการความร?.ทได.พ)ฒนาข30น โดยพ)ฒนา
โปรแกรมประย:กต@/เครองมอทสามารถค)ดกรองหรอด3งเอาองค@ความร?.เหลาน0มาใช.ในการพ)ฒนาระบบบร(การความร?.
ทางการแพทย@อ)จฉร(ยะ ทสามารถให.ค>าตอบด.านส:ขภาพแกผ?.ขอค>าปร3กษา หรอแจ.งเตอนได.อยางถ?กต.องและรวดเรSว
โดยทผ?.ขอค>าปร3กษาไมต.องเด(นทางมาโรงพยาบาล เพอชวยไขป9ญหาด.านส:ขภาพของประชาชนโดยลดความแออ)ด
และประหย)ดเวลาการเด(นทาง รวมท)0งประหย)ดพล)งงานทต.องใช.ในการเด(นทางไปขอร)บค>าปร3กษาจากแพทย@ทโรง
พยาบาล
5. พฒนาประสทธภาพของระบบการใหJบรการการแพทยฉกเฉน (Emergency Medical Service System)
• พ)ฒนาระบบสารสนเทศทเชอมโยงข.อม?ลระหวางสถานพยาบาลก)บรถพยาบาลและบ.านของผ?.ปŒวยหรอสถานทเก(ด
เหต: โดยใช.ประโยชน@จากระบบการจราจรและขนสงอ)จฉร(ยะ หรอ Intelligent Transport System : ITS ระบบแผนท
หรอระบบอนๆ ทใช.งานอย?แล.ว เพอสามารถให.บร(การการแพทย@ฉ:กเฉ(นทครอบคล:มต)0งแตทเก(ดเหต: การเคลอนย.าย
ผ?.ปŒวย และระบบการสงตอ เพอให.ผ?.ปŒวยหรอผ?.ประสบภ)ย ได.ร)บบร(การและการด?แลร)กษาทเหมาะสม ท)นทวงท และ
ตอเนองครบวงจร
• สงเสร(มการพ)ฒนานว)ตกรรมทางเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเชนระบบ Sensor, RFID, Location Based
System, Warning system etc. เพอน>ามาใช.สน)บสน:นการให.บร(การทางการแพทย@ฉ:กเฉ(นได.อยางท)นทวงท
6. พฒนาระบบการใหJบรการแพทยทางไกล (Telemedicine) ซT@งรวมถTงระบบการใหJคXาปรTกษา (Teleconsultation)
ระบบการวนจฉยโรค (เชน Tele-radiology) และระบบการฟ•€นฟRสมรรถภาพ (Tele-Rahab) เพอลดภาระการสงตอผ?.ปŒวย
ไปย)งโรงพยาบาลแมขาย และเพอสามารถให.บร(การผ?.ปŒวยทบ.าน (Home health care) ตามความจ>าเปWนและความพร.อมใน
การเข.าถ3งโครงสร.างพ0นฐาน แตท)0งน0 ต.องมการด>าเน(นการเช(งกระบวนการ และการบร(หารจ)ดการ เพอให.เก(ดการปฏ(บ)ต(อยาง
จร(งจ)ง
7. ใหJสถานพยาบาลทกแหงท/@ม/ระบบสารสนเทศสขภาพ และม/อปกรณทางการแพทยอเลVกทรอนกส ท/@ม/การเชL@อม
ตอกบระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญและขนาดกลาง ด>าเน(นการตามแนวนโยบาย
และแนวปฏ(บ)ต(ในการร)กษาความม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศของหนวยงานภาคร)ฐ ตามทก>าหนดในพระราชกฤษฎกา
ก>าหนดหล)กเกณฑ@และว(ธการในการท>าธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ภาคร)ฐ พ.ศ. 2549 ซ3งประกอบด.วยการจ)ดท>าแนวนโยบาย
และแนวปฏ(บ)ต(ในการร)กษาความม)นคงปลอดภ)ยอยางน.อยในเรองตอไปน0
• การเข.าถ3งหรอควบค:มการใช.งานสารสนเทศ
• การจ)ดให.มระบบสารสนเทศและระบบส>ารองของสารสนเทศในสภาพพร.อมใช.งาน และจ)ดท>าแผนเตรยมพร.อมกรณ
ฉ:กเฉ(นเพอให.สามารถใช.งานสารสนเทศได.ตามปกต(อยางตอเนอง
• การตรวจสอบและประเม(นความเสยงด.านสารสนเทศอยางสม>าเสมอ (รวมถ3งการประเม(นความเสยงจากไวร)ส
คอมพ(วเตอร@)
8. จดใหJม/กลไกในการบรหารจดการหรLอกลไกสนบสนนท/@เหมาะสม เพอข)บเคลอนการด>าเน(นงานไปส?เปAาหมายอยางม
ประส(ทธ(ภาพ ประกอบด.วย
• การมกลไกเช(งสถาบ)น (Institutional arrangement) ทเหมาะสม อาท( การก>าหนดหนวยงานร)บผ(ดชอบทช)ดเจนหรอ
การจ)ดต)0งหนวยงานเพอมาข)บเคลอนและประสานการด>าเน(นงานให.เก(ดผลในทางปฏ(บ)ต(อยางเปWนร?ปธรรม
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• การจ)ดเตรยมบ:คลากรทเหมาะสม เร(มต)0งแต การมผ?.บร(หารสารสนเทศระด)บส?ง (Chief Information Officer : CIO)
ในโรงพยาบาล (โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญและขนาดกลาง) ทร)บผ(ดชอบงานด.านระบบสารสนเทศท)0งหมด
ของโรงพยาบาล ต)0งแตการวางแผน การจ)ดสรรทร)พยากร การบร(หารจ)ดการการด>าเน(นงาน และการก>าก)บด?แลและ
ต(ดตามประเม(นผล โดยให.มค:ณสมบ)ต( ข.อก>าหนด และความร)บผ(ดชอบ/อ>านาจหน.าทเชนเดยวก)บ CIO ของภาคร)ฐ
นอกจากน0 ควรจ)ดให.มบ:คลากรด.านว(ศวกรรมชวการแพทย@ หรอว(ศวกร ทจะมาร)บผ(ดชอบด?แลบ>าร:งร)กษาอ:ปกรณ@
การแพทย@อ(เลSกทรอน(กส@ตางๆ ทน)บว)นจะมการน>ามาใช.ในการบร(การผ?.ปŒวยมากข30น และให.บ:คลากรท:กระด)บมความ
ร?.ความสามารถในการใช.เครองมอ/อ:ปกรณ@ ICT อยางมประส(ทธ(ภาพและร?.เทาท)น สอดคล.องก)บมาตรฐานความร?.ด.าน
ICT ของบ:คลากรภาคร)ฐในแตละระด)บตามทกระทรวง ICT ก>าหนด
• การจ)ดให.มโครงสร.างพ0นฐานทางกฎหมายทเหมาะสม อาท( กฏหมายเกยวก)บการค:.มครองข.อม?ลสวนบ:คคล

ยทธศาสตรท/@ 7 พ)ฒนาและประย:กต@ ICT เพอสน)บสน:นการพ)ฒนาเศรษฐก(จและส)งคมทเปWนม(ตรก)บ
ส(งแวดล.อม

ICT เปPนพลงขบเคลL@อนการพฒนาท/@สXาคญสRการเปPนเศรษฐกจและสงคมส/เข/ยว
(Green economy and Society)

เปาหมาย
1. ท:กภาคสวนในส)งคมมความตระหน)กถ3งความส>าค)ญและบทบาทของ ICT ตอการพ)ฒนา
เศรษฐก(จและส)งคมทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม (ICT for Green) และมสวนรวมในกระบวนการพ)ฒนา
2. สร.างสภาพแวดล.อมในการพ)ฒนาและใช. ICT ทเปWนม(ตรก)บก)บส(งแวดล.อม (Green ICT) ซ3ง
เปWนการลดผลกระทบเช(งลบทมตอส(งแวดล.อมอ)นเก(ดจากการใช.เครองมอและอ:ปกรณ@ ICT
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ตวช/0วดการพฒนา
1. เก(ดนว)ตกรรมด.าน ICT ทชวยสร.างกระบวนการอน:ร)กษ@พล)งงานและส(งแวดล.อมในระด)บ
ภาค/ท.องถ(นทมความเหมาะสม (อยางน.อยไมต>ากวา 5 นว)ตกรรมตอป=)
2. เก(ดข.อก>าหนด/โครงการน>ารองทสามารถลดการใช.พล)งงานได.อยางเปWนร?ปธรรม โดย
เฉพาะทเกยวข.องก)บ การใช.ระบบการขนสงอ)จฉร(ยะ (ITS: Intelligent Transport
System) การลดการใช.กระดาษ การเพ(มส)ดสวนการประช:มทางไกลและการท>างานจาก
ทบ.าน การลงท:นระบบการจายไฟฟAาอ)จฉร(ยะ (Smart Grid) และการลงท:นเพอสร.างเมอง
นาอย?ด.วย ICT (Green City) เปWนต.น
3. มการสงเสร(มการใช.งานอ:ปกรณ@ ICT อยางเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อมในท:กข)0นตอนตลอด
ว)ฎจ)กรผล(ตภ)ณฑ@ (ต)0งแตข)0นตอนการออกแบบจนกระท)งการก>าจ)ดซากผล(ตภ)ณฑ@) ได.
อยางเปWนร?ปธรรม

กลยทธและมาตรการ
7.1 สนบสนนการนXา ICT มาใชJในมาตรการประหยดพลงงานและรกษาส@งแวดลJอม
เพL@อลดการใชJพลงงาน และสงเสรมการพฒนาอยางย@งยLน
◦ สงเสร(มงานว(จ)ยพ)ฒนา เพอให.เก(ดนว)ตกรรม ท)0 งในร?ปของอ: ปกรณ@ เครองมอ หรอระบบ
ICT ทน>าไปส?
การลดการใช.พล)งงานและร)กษาส( งแวดล.อมในระยะยาวท)0 งในระด)บองค@กร ท. องถ( น และระด)บประเทศ
◦ สงเสร(มการใช.ระบบการจราจรและขนสงอ)จฉร(ยะ (ITS) อยางเปWนร?ปธรรม และสอดคล.องก)บ
แผนการพ)ฒนา ITS ในภาพรวมของประเทศ เชน การใช. ITS เพอการจ)ดระบบการจ)ดการจราจร
เพอการให.ข.อม?ลขาวสารการเด(นทาง เพอการบร(หารจ)ดการเด(นรถส(นค.า เพอการจ)ดการรถขนสง
สาธารณะ และเพอใช.ช>าระคาโดยสารและคาผานทางอ)ตโนม)ต( เปWนต.น
◦ ออกข.อก>าหนดการลดส)ดสวนการใช.กระดาษในหนวยงานภาคร)ฐ เพอลดการใช.กระดาษ ท)0งในการ
ท>างานภายในหนวยงานของร)ฐ และในการต(ดตอธ:รกรรมระหวางภาคร)ฐและเอกชน ท)0งน0 ให.สง
เสร(มการใช.เอกสารอ(เลSกทรอน(กส@ เพอทดแทนการใช.กระดาษในการท>าธ:รกรรมท:กประเภท ยกเว.น
ประเภททพระราชบ)ญญ)ต(วาด.วยธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ พ.ศ.2544, 2550 ตราเปWนข.อยกเว.นไว.
◦ ออกข.อก>าหนดการเพ(มส)ดสวนการประช:มทางไกลและการท>างานจากทบ.านผานเครอขาย ICT
เพอลดการเด(นทางท)0งในการท>างานภายในหนวยงานของร)ฐ และจากการต(ดตอธ:รกรรมระหวาง
ภาคร)ฐและเอกชน ท)0งน0ภายใต.บทบ)ญญ)ต(ของกฎหมายหรอกฎระเบยบทเกยวข.อง
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◦ รณรงค@การจ)ดระบบการท>างานทมความยนหย:นของเวลาและสถานทท>างานท)0งภาคร)ฐและเอกชน
ให.สามารถท>างานจากทไหนกSได.ในล)กษณะ Mobilework/Telework ผานระบบ ICT ทหนวยงาน
จ)ดหาหรอสน)บสน:นให.ตามความเหมาะสม
◦ สน)บสน:นการลงท:นระบบการจายไฟฟAาอ)จฉร(ยะ (Smart grid) เพอสงเสร(มการใช.พล)งงาน
หม:นเวยนอยางเปWนร?ปธรรม พร.อมท)0งสามารถเพ(มประส(ทธ(ภาพในการตรวจสอบ ควบค:ม วางแผน
การลดการใช.พล)งงานไฟฟAา และเพ(มประส(ทธ(ภาพการสงจายกระแสไฟฟAาได.อยางย)งยน
◦ สน)บสน:นการพ)ฒนาเมองนาอย?ทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม (Green city) ด.วยการใช. ICT เปWนเครอง
มอในการเพอสร.างความสมบ?รณ@ของระบบเมอง เพ(มค:ณภาพชว(ต ลดการใช.พล)งงาน และลดการ
ปลดปลอยก“าซเรอนกระจก เชน การออกแบบ กอสร.าง และควบค:มอาคารบ.านเรอนอ)จฉร(ยะด.วย
ICT / การวางผ)งเมองทผสมผสานระบบน(เวศน@ / ตลอดจนการออกแบบและควบค:มระบบ
โครงสร.างพ0นฐานทมประส(ทธ(ภาพและสามารถรองร)บผลกระทบจากการเปลยนแปลงภ?ม(อากาศ
หรอภ)ยทางธรรมชาต(ได.

7.2 จดทXาระบบสารสนเทศดJานพลงงาน ส@งแวดลJอม และทรพยากรธรรมชาต โดยม/ขJอมRล
ท/@ทนสมยเปPนป)จจบน (Real time) ม/ระบบการจดการสาธารณภยท/@ครบวงจร ตลอดจนสง
เสรมการม/สวนรวมและการเขJาถTงสารสนเทศของภาคประชาชนและธรกจ
◦ พ)ฒนาระบบสารสนเทศด.านพล)งงาน ส(งแวดล.อม และทร)พยากรธรรมชาต( ทสามารถแสดงให.เหSน
ถ3งข.อม?ลภาพรวมของระบบน(เวศไทยท)วประเทศได.สมบ?รณ@แบบเวลาจร(ง (Real time) ซ3งเชอมโยง
ก)บระบบสารสนเทศภ?ม(ศาสตร@ (Geographical Information System: GIS) ทมมาตรฐานสากล บน
โครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศหล)กของเครอขายสอสารข.อม?ลเชอมโยงหนวยงานภาคร)ฐ
(Government Information Network: GIN) เพอการบ?รณาการฐานข.อม?ลจากท:กหนวยงานทร)บผ(ด
ชอบข.อม?ลแตละประเภท ให.สามารถใช.รวมก)นได. พร.อมท)0งมร?ปแบบการน>าเสนอข.อม?ลตอ
สาธารณะทหลากหลายเพอให.ประชาชนและภาคธ:รก(จท:กภาคสวนสามารถเข.าถ3งและน>าไปใช.
ประโยชน@ได.อยางท)วถ3ง
◦

จ)ดท>าระบบสารสนเทศและการสอสารเพอการจ)ดการก)บสาธารณภ)ย โดยครอบคล:มท:กพ0นทโดย
เฉพาะบร(เวณพ0นทเสยงภ)ย ซ3งรวมถ3งต)0งแตการใช. ICT ในการจ)ดท>าแบบการพยากรณ@
(Prediction Modeling) การใช. ICT ในการตรวจและต(ดตามสภาวะแวดล.อม การสร.างระบบเตอน
ภ)ยอ(เลSกทรอน(กส@ให.ก)บสาธารณะและผ?.ทอาจได.ร)บผลกระทบ การวางแผนในสภาวะฉ:กเฉ(น
(Emergency Planning) ระบบเตอนภ)ยทท)นการณ@ (Real Time Warning) ระบบการจ)ดการก?.ภ)ย
และการแก.ว(กฤต (Dispatching and Crisis Management) และระบบประเม(นความเสยหาย
(Damage Assessment) จากผลกระทบทเก(ดข30นตอเศรษฐก(จ ส)งคม และส(งแวดล.อม (Impact
Assessment)
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◦ สงเสร(มการจ)ดต)0งเครอขายส)งคม (Social media) ภาคประชาชน เพอสงเสร(มการมสวนรวมและ
สร.างความตระหน)กของประชาชนตอการอน:ร)กษ@พล)งงาน ส(งแวดล.อม และทร)พยากรธรรมชาต(
โดยทประชาชนสามารถใช.เปWนชองทางในการร)บและสงข.อม?ลพ0นฐาน แจ.งและกระจายการเตอนภ)ย
ตลอดจนเพอการตรวจสอบและตอต.านภาคการผล(ตทไมเปWนม(ตรตอส(งแวดล.อม

7.3 สงเสรมการสรJางความตระหนกเก/@ยวกบส@งแวดลJอมในทกข0นตอนตลอดวงจรช/วต
(Life Cycle Assessment: LCA) ของผลตภณฑ ICT
◦ จ)ดท>าระเบยบการออกแบบเช(งน(เวศเศรษฐก(จส(นค.า ICT (ICT EcoDesign Requirement) ท
พ(จารณาตลอดว)ฏจ)กรชว(ตของผล(ตภ)ณฑ@ เพอลดผลกระทบตอส(งแวดล.อมจากการลดการใช.
พล)งงานและทร)พยากรธรรมชาต( และการลดการใช.สารอ)นตราย รวมท)0งสร.างความตระหน)กแกท)0งผ?.
ผล(ตและผ?.บร(โภคตามหล)กการพ0นฐานของการท>า ICT EcoDesign คอ หล)กการ 4R ในท:กชวงของ
ว)ฏจ)กรผล(ตภ)ณฑ@ ICT ได.แก การลดการใช.ทร)พยากรและพล)งงาน (Reduce) การใช.ซ0>า
(Reuse/Repeat) การน>ากล)บมาใช.ใหม (Recycle) และการซอมบ>าร:ง (Repair) ในท:กอ:ปกรณ@ ICT
◦ พ)ฒนาระบบการใช.ฉลากส(งแวดล.อม (Eco-Label) ส>าหร)บส(นค.า ICT เพอแสดงสมรรถนะด.านส(ง
แวดล.อม ปร(มาณการใช.ทร)พยากร ตลอดจนต.นท:นการท>าลายส(งแวดล.อมตอหนวยผล(ตภ)ณฑ@ใน
ตลอดว)ฏจ)กรชว(ต (LCA) ตลอดจนประชาส)มพ)นธ@ และสร.างความตระหน)กแกประชาชนถ3ง
ประโยชน@ของการพ(จารณาฉลากส(งแวดล.อมกอนการต)ดส(นใจซ0อผล(ตภ)ณฑ@ ICT
◦ สงเสร(มการด>าเน(นงานและตอยอดแผนย:ทธศาสตร@การจ)ดการซากผล(ตภ)ณฑ@เครองใช.ไฟฟAาและ
อ(เลSกทรอน(กส@เช(งบ?รณาการ (ของกรมควบค:มมลพ(ษ กระทรวงทร)พยากรธรรมชาต(และส(ง
แวดล.อม) / มระบบการค)ดแยกและเกSบรวบรวมซาก e-waste อยางบ?รณาการ / มศ?นย@จ)ดการของ
เสยอ)นตรายจากช:มชนของกล:มองค@กรปกครองสวนท.องถ(นทครอบคล:มและมประส(ทธ(ภาพ
◦ สร.างความร?. ความเข.าใจ และความตระหน)กถ3งผลกระทบของ ICT ตอส(งแวดล.อม เพอปล?กฝ9งการ
ใช.งาน ICT อยางพอเพยงและเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย(งในกล:มเดSกและเยาวชน
◦ ก>าหนดเงอนไขการจ)ดซ0อส(นค.าและบร(การด.าน ICT ของภาคร)ฐ ให.ต.องมการพ(จารณาเงอนไขด.าน
ความย)งยนตอส(งแวดล.อม เชน การเลอกใช.ว)สด:ทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม มสวนผสมของว)สด:
รไซเค(ล มการออกแบบทงายตอการจ)ดการซากเมอหมดอาย:การใช.งาน มอาย:การใช.งานยาว ใช.
พล)งงานอยางค:.มคา มระบบการจ)ดการซากผล(ตภ)ณฑ@ สมรรถนะการจ)ดการด.านส(งแวดล.อมของ
องค@กร และบรรจ:ภ)ณฑ@ หรอมการร)บรองตามมาตรฐานส(งแวดล.อมทได.ร)บการยอมร)บ เปWนต.น
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7.4 สงเสรมการใชJ ICT อยางม/ประสทธภาพดJานพลงงานสRง (Energy efficient) และ
ใหJความสXาคญกบการเพ@มประสทธภาพการใชJพลงงาน เชน การลดการส?ญเสยพล)งงานจาก
อ:ปกรณ@ ICT โดยไมจ>าเปWน
◦ สร.างแรงจ?งใจทเหมาะสม ภายใต.โครงการสน)บสน:น “ศ:นย@ข.อม?ลสเขยว” Green Data Center เพอ
กระต:.นการพ)ฒนาประส(ทธ(ภาพและลดการใช.พล)งงานภายใน Data Center ให.มคาการใช.พล)งงาน
อยางมประส(ทธ(ภาพ (PUE) ต>ากวา 1.5 ภายในป= 2563 (ค.ศ. 2020)
◦ สงเสร(มและสน)บสน:นการรวมศ?นย@การจ)ดเกSบและการประมวลผลข.อม?ล (Data center) เข.าไว.
ด.วยก)น เชน การใช.เซ(ร@ฟเวอร@ทางกายภาพต)วเดยวก)นในการท>าเปWนเซ(ร@ฟเวอร@ส>าหร)บงานหลาย
ประเภท (Server Virtualization) เปWนต.น
◦ สน)บสน:นการใช./จ)ดซ0ออ:ปกรณ@ ICT ทประหย)ดพล)งงาน เชน การใช.โน.ตบ:“คแทน PC เปWนต.น
◦ สน)บสน:นการก>าหนดมาตรฐานขดจ>าก)ดข)0นต>าของสมรรถนะด.านประส(ทธ(ภาพการใช.พล)งงานและ
เปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อมของอ:ปกรณ@ ICT เพอเปWนมาตรฐานในการตรวจสอบส(นค.า ICT ทวางขาย
ในท.องตลาด อยางเทาเทยมและเปWนธรรม / ปร)บปร:งกฎหมายเพอค)ดกรองส(นค.า ICT ทน>าเข.าจาก
ตางประเทศวาต.องมศ)กยภาพด.านพล)งงานส?ง

โครงการนXารองภายใตJกรอบนโยบาย ICT2020
(ตวอยาง)
โครงการ

สรปสาระสXาคญของโครงการ

โครงการจ)ดต)0งศ?นย@พ)ฒนา (และแปล) จ)ด
เกSบและแลกเปลยนสอด(จ(ท)ล เพอร)กษา
ว)ฒนธรรมไทยท)0งในระด)บช:มชนและระด)บ
ประเทศ และสงเสร(มให.เก(ดการแลกเปลยน
ทางว)ฒนธรรมระหวางช:มชน

โครงการน0มเปAาหมายเพอสร.างโอกาสในการเข.าถ3งข.อม?ลขาวสารของ
ประชาชนไทยท:กกล:ม ท:กชาต(พ)นธ@ ไมวาจะเปWนข.อม?ลขาวสารทเก(ด
ภายในหรอจากตางประเทศ
ในการด>าเน(นงานจะสงเสร(มให.มการแปลและจ)ดท>าข.อม?ลให.อย?ในร?ป
แบบอ(เลSกทรอน(กส@ ทสามารถเข.าถ3งได.อยางงาย และจ)ดท>า web portal
เพอเปWนศ?นย@กลางในการแลกเปลยนข.อม?ลและการเรยนร?.ทางว)ฒนธรรม
ระหวางก)น
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โครงการ

สรปสาระสXาคญของโครงการ

โครงการพ)ฒนาระบบ ICT เพอสงเสร(มและ เปWนการพ)ฒนาระบบ ICT เพอสงเสร(มและอ>านวยความสะดวกให.
อ>านวยความสะดวกในการพ)ฒนาเครอขาย ประชาชน ช:มชน และท.องถ(นในท:กภ?ม(ภาคของประเทศไทย ในการ
ส)งคม
พ)ฒนาเครอขายส)งคม (Social Network) เพอเปiดโอกาสให.ภาคประชา
ส)งคมมสวนรวมในก(จกรรมทสงเสร(มการปฏ(ส)มพ)นธ@ในด.านส)งคมและ
เศรษฐก(จระหวางก)นในท:กภาคสวน ท)0งน0 การทร)ฐเปWนเจ.าภาพหล)ก
อยางเปWนกลางพร.อมด.วยกต(กาการค:.มครองข.อม?ลสวนบ:คคล จะชวยให.
ให.เก(ดความม)นใจและไว.วางใจในการใช.งาน และเปWนการร)กษาข.อม?ลไว.
ไมให.ร)วไหลออกนอกประเทศอยางกรณของการใช.เครอขายส)งคม
สาธารณะอ)นเปWนทน(ยมในป9จจ:บ)น ซ3งจะมผ?.ประกอบการในตางประเทศ
เปWนผ?.ด>าเน(นการ
โครงการพ)ฒนาระบบ ICT เพอการเตอนภ)ย เปWนการพ)ฒนาระบบเตอนภ)ยสาธาณะผานทางอ(นเทอร@เนSต เวSบไซต@
สาธารณะ (Public Safety)
และชองทางเครองมอเคลอนทตาง ๆ รวมท)0งโทรศ)พท@เคลอนท ทให.
บร(การในเรองทเกยวข.องก)บการเตอนภ)ยสาธารณะ เพอการปAองก)นและ
เยยวยาร)กษาเหต:ทเก(ดจากภ)ยพ(บ)ต(ธรรมชาต(/สาธารณะ และสามารถใช.
ประโยชน@ในการวางแผนลวงหน.า เชน ในด.านเกตรกรรม เพอยกระด)บ
ประส(ทธ(ภาพและประส(ทธ(ผลในการผล(ตและความม)นคงในการด>ารงชพ
ให.ก)บช:มชน และท.องถ(น ทอย?หางไกล
โครงการพ)ฒนาการบร(การระบบความความ ส>าหร)บการบร(การระบบความม)นคงปลอดภ)ยในล)กษณะ Infrastructure
ม)นคงปลอดภ)ยด.าน ICT ของภาคร)ฐ
as a Service ส>าหร)บการให.บร(การ e-Service ของภาคร)ฐ รวมท)0ง และ
(Infrastructure as a Service: IaaS)
การบร(การระบบการช>าระเง(นออนไลน@ภาคร)ฐ เพอให.มความม)นคง
ปลอดภ)ย ท)0งน0 เพอสร.างความม)นใจในระบบบร(การทางอ(นเทอร@เนSต ซ3ง
จะชวยสงเสร(มการบ?รณาการข.อม?ลข.ามหนวยงาน และชวยเพ(มจ>านวน
การใช.บร(การให.มจ>านวนมากข30น
โครงการระบบขนสงและจราจรอ)จฉร(ยะ
ITS คอ ระบบด.านการจราจรและขนสง ซ3งเก(ดจากน>าเทคโนโลย
(Intelligent Transportation Systems : ITS) สารสนเทศและการสอสาร (ICT) มาชวยปร)บปร:งและเพ(มประส(ทธ(ภาพ
ในด.านตางๆ ให.ดข30น นอกจากน0 ITS เปWนเครองมอในการพ)ฒนาเศรฐ
ก(จและส)งคมทเปWนม(ตรก)บส(งแวดล.อม (ICT for Green) ทมการพ)ฒนา
และน>าไปใช.อยางแพรหลายท)วท:กม:มโลกท)0งในประเทศพ)ฒนาแล.วสวน
ใหญ เนองจากระบบขนสงและจราจรอ)จฉร(ยะ (ITS) มประส(ทธ(ภาพใน
การจ)ดการ เพอเพ(มความคลองต)วในการจราจร จ3งเปWนเครองมอท
ส>าค)ญในการชวยลดการปลดปลอยก“าซเรอนกระจก (GHGs) จากความ
ค)บค)งของการจราจร
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โครงการ
โครงการระบบสงไฟฟAาอ)จฉร(ยะ
(Smart Grid)

สรปสาระสXาคญของโครงการ
โครงการน0 มเปAาหมายเพอให.มการลงท:นระบบการจายไฟฟAาอ)จฉร(ยะ
(Smart Grid) ควบค?ก)บระบบการใช.ม(เตอร@อ)จฉร(ยะ (Smart Meter)
ท)0งน0 ส(งซ3งท>าให.ระบบสงไฟฟAาอ)จฉร(ยะ (Smart Grid) น0มความอ)จฉร(ยะ
ไมใชเพยงแคเปWนระบบการสงจายไฟฟAา หากแตสามารถสงผานข.อม?ล
ระหวางผ?.สงและผ?.ใช.ไฟฟAาแบบ 2 ทาง (2 Way Communication) ผาน
ระบบการให.บร(การกระแสไฟฟAาด)งกลาวน0ได.อยางมประส(ทธ(ภาพด.วย
ท>าให.ผ?.ใช.ไฟฟAาสามารถวางแผนและปร)บเปลยนพฤต(กรรมพฤต(กรรม
การใช.ไฟฟAา ในขณะทผ?.ให.บร(การไฟฟAาฯสามารถด?สถ(ต(การใช.กระแส
ไฟฟAาของผ?.ใช.กระแสไฟฟAาปลายทางแตละจ:ดได.จากระบบตามเวลาจร(ง
(Real Time) และสามารถใช.ข.อม?ลเพอวางแผนการจ)ดการสงจายกระแส
ไฟฟAาได.อยางมประส(ทธ(ภาพ

โครงการจ)ดการขยะเลSกทรอน(กส@ (E-waste) โครงการน0 มเปAาหมายเพอให.ประเทศไทยสามารถค)ดแยก เกSบรวมรวม
และน>าซากผล(ตภ)ณฑ@อ(เลSกทรอน(กส@ (e-waste) หม:นเวยนกล)บมาใช.
ใหมอยางมประส(ทธ(ภาพ ซ3งนอกจากจะเปWนการด?แลส)ง คมและส(ง
แวดล.อมแล.ว ย)งชวยสงเสร(มขดความสามารถในการแขงข)นของ
ผล(ตภ)ณฑ@ไทยทจะสงออกไปย)งตลาดทมความกฎเกณฑ@ กฎระเบยบ
ทางด.านส(งแวดล.อมเข.มงวด
งกาโครงการพ)ฒนาบ:คลากรด.าน ICT ให.มการ
ท)กษะด.านการใช.นว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน
ICT (Innovation in ICT Services)

โครโครงการน0มเปAาหมายเพอสร.างผ?.ประกอบการด.าน ICT ทมการ
พ)ฒนานว)ตกรรมเช(งบร(การด.าน ICT ท)0งน0 ในการด>าเน(นงานจะจ)ดอบรม
ให.ผ?.ประกอบการมความร?.ความเข.าใจแนวค(ดของนว)ตกรรมเช(งบร(การ
ด.าน ICT (Innovation in ICT Services) เพอให.ผ?.ประกอบการ น>า
แนวค(ดด)งกลาวมาสน)บสน:นการสร.างม?ลคาเพ(มให.ส(นค.า ICT ของ
ตนเองมากข30นผ?.ทรงค:ณว:ฒ(/ผ?.เชยวชาญจากท)0งในและตางประเทศ

โคร โครงการสร.าง Cluster น>ารองด.าน
เปAาหมายของโครงการเพอพ)ฒนา Cluster ของผ?.ประกอบการด.าน
ซอฟต@แวร@และบร(การด.านคอมพ(วเตอร@เพอ ซอฟต@แวร@และบร(การด.านคอมพ(วเตอร@ส>าหร)บ Niche Market อยางน.อย
การสงออก
1 กล:ม Cluster ทเปWนทร?.จ)กและยอมร)บในตลาดอาเซยน และมการ
ขยายส?ตลาดโลกในป= 2563
โดยจ)ดแบงกล:มผ?.ประกอบการด.านซอฟต@แวร@ และการบร(การด.าน
คอมพ(วเตอร@ ทมศ)กยภาพด.านตางๆ และแบงงานก)นท>าเพอพ)ฒนาเปWน
ภาพรวมส(นค.าและบร(การของไทย และมการเลอกกล:มผ?.ประกอบการ
รายใหมทมศ)กยภาพ รวมพ)ฒนาบางสวนของโซล?ช)นทจะน>าเสนอส?
ตลาดตางประเทศ และหนวยงานภาคร)ฐ มหน.าทสน)บสน:นการออกไป
ท>าตลาด การสน)บสน:นท:นการประชาส)มพ)นธ@ การให.ท:นไปอบรม ด?งาน
ตางประเทศ การจ)ดหาผ?.เชยวชาญในเรองการท>าตลาด เปWนต.น
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โครงการ

สรปสาระสXาคญของโครงการ

เปAา โครงการน0มเปAาหมาย เพอให.มนโยบายบรอดแบนด@แหงชาต( ทก>าหนด
โค โครงการจ)ดท>านโยบายบรอดแบนด@แหงชาต(
ท(ศทางการพ)ฒนาบรอดแบนด@โดยตรงของประเทศในอก 10 ป=ข.างหน.า
ให.ครอบคล:มท)วประเทศ มประส(ทธ(ภาพ ค:ณภาพ และมความม)นคง
ปลอดภ)ยส?ง
โครงการสร.างผ?.เชยวชาญด.านความม)นคง
ปลอดภ)ยของโครงขาย

เพอสร.างผ?.เชยวชาญด.านความม)นคงปลอดภ)ยของโครงขายเปWนจ>านวน
มาก เพอปAองก)นและตอบโต. ภ)ยจากการโจมตเครอขายคอมพ(วเตอร@ ไม
วาจะในระด)บหนวยงาน องค@กรของร)ฐ เอกชน หรอ ในระด)บชาต( ท)0งน0
ในการด>าเน(นงานจะรวมการให.ท:นสน)บสน:น (รวมถ3งแรงจ?งใจอนๆ) ใน
การน>าบ:คลากรทมความสามารถ และศ)กยภาพส?ง (Talents) เข.ามาอย?
ในสายอาชพด.านความม)นคงปลอดภ)ยของโครงขาย และการสงเสร(ม
และอ:ดหน:นทางการเง(นในด.าน การท>า Formal Training และ การออก
Certificate ให.แกบ:คลากรทผานการทดสอบ เรองของ Security โดย
สถาบ)นทได.ร)บการร)บรอง (Accredited) ท)0งจากภาคร)ฐ ภาคเอกชน ท)0ง
ในและตางประเทศ

โครงการเตรยมความพร.อมในการเปลยน
ผานเข.าส?ระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ล

จ)ดให.มแนวทางและกรอบระยะเวลาการท>างานด.านตางๆ ทช)ดเจนเพอ
การเปลยนผานระบบการแพรภาพกระจายเสยงจากระบบอนาลอกไปส?
ระบบด(จ(ท)ล (Digital broadcasting) ภายในป= 2015 ซ3ง และจ)ดท>าแผน
งานและผ?.ร)บผ(ดชอบทช)ดเจนในการด?แลเรองการเปลยนผานเข.าส?ระบบน0
และการสอสารให.ประชาชนท:กคนเข.าใจถ3งความจ>าเปWน ประโยชน@ และ
ส(งทต.องด>าเน(นการในการเปลยนผานเข.าส?ระบบโทรท)ศน@ด(จ(ท)ลคร)0งน0
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ป)จจยแหงความสXาเรVจ
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จากประสบการณ@ในการจ)ดท>ากรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศฉบ)บท 1 (IT2000) และ
ฉบ)บท 2 (IT2010) ได.เปWนทประจ)กษ@แล.ววา ในการผล)กด)นนโยบายด)งกลาวไปส?การปฏ(บ)ต(จะเกยวข.องก)บท:ก
หนวยงาน ไมจ>าก)ดอย?แตกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเทาน)0น โดยการด>าเน(นการตามกรอบน
โยบายฯ จะสงผลกระทบอยางกว.างขวางตอการพ)ฒนารายสาขา มกล:มผ?.มสวนได.เสย (Stakeholders)
ครอบคล:มต)0งแตภาคร)ฐ ภาคเอกชน คร)วเรอน ไปจนถ3งป9จเจกบ:คคล และโดยเหต:ทเทคโนโลยสารสนเทศและ
การสอสาร เปWนเทคโนโลยทมพ)ฒนาการไปอยางรวดเรSวมากท)0งในระด)บประเทศและในระด)บโลก การตอบ
สนองตอความเปลยนแปลงท)0งในเช(งบวกและเช(งลบจ3งต.องการองค@กรก>าก)บและสงเสร(มทมระบบบร(หารจ)ดการ
ทมประส(ทธ(ภาพ มบ:คลากรทมความร?.ความสามารถ มข.อม?ลทท)นสม)ย ตลอดจนมการต)ดส(นใจทร)ดก:ม
สามารถรองร)บป9จจ)ยทหลากหลายได.
ด.วยเหต:น0 ในการด>าเน(นงานเพอให.บรรล:ว)ตถ:ประสงค@และเปAาหมายทก>าหนด และท>าให.ว(ส)ยท)ศน@
ของกรอบนโยบายฉบ)บน0เปWนความจร(งข30นได. จ3งต.องมการก>าหนดเงอนไขการพ)ฒนาทส>าค)ญหลายประการ โดย
เงอนไขเหลาน0เปWนส(งทได.จากการเรยนร?.และส)งสมมาจากประสบการณ@ของส)งคมทผานมาในชวงของกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารฉบ)บกอนๆ ทพบข.อจ>าก)ดในการพ)ฒนา ซ3งมผลท>าให.การน>า
นโยบายไปส?การปฏ(บ)ต(ไมบรรล:มรรคผลเทาทควร ด)งน)0น กรอบนโยบาย ICT2020 จ3งได.ก>าหนดเงอนไขทถอ
เปWนป9จจ)ยแหงความส>าเรSจของการพ)ฒนาด)งน0
1. ผ?.บร(หารประเทศต.องมเจตนารมย@ทางการเมองทแนวแน (Strong political will) โดยฝŒาย
บร(หารฯ ต.องสอสารตอสาธารณะอยางช)ดเจนวาการพ)ฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเปWนวาระแหง
ชาต(ทต.องให.ความส>าค)ญ เนองจากเปWนป9จจ)ยพ0นฐานของก(จกรรมทางเศรษฐก(จและส)งคมทจะน>าไปส?การพ)ฒนา
ขดความสามารถในการแขงข)นทางเศรษฐก(จ การค.า และอ:ตสาหกรรม อกท)0งยกระด)บความก(นดอย?ด ค:ณภาพ
ชว(ต และสามารถน>าไปส?ความเสมอภาคของของประชาชนในส)งคม โดยร)ฐจะด>าเน(นการด.วยกลไกทางนโยบาย
และมาตรการทเหมาะสมโดยเรงดวน เพอให.ประชาชนและภาคธ:รก(จท)วประเทศสามารถเข.าถ3งและใช.ประโยชน@
จากโครงสร.างพ0นฐานสารสนเทศทมค:ณภาพ ม)นคงและปลอดภ)ย ได.อยางท)วถ3งและมประส(ทธ(ภาพ
2. ต.องจ)ดให.มโครงสร.างของภาวะการน>าและการก>าก)บด?แลการข)บเคลอนวาระแหงชาต(ด.าน
เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศทช)ดเจนและปฏ(บ)ต(ได.จร(ง (Leadership and governance
structure of national ICT agenda) การน>าการข)บเคลอนต.องมาจากผ?.บร(หารส?งส:ดของประเทศ โดยม
รายละเอยดของการด>าเน(นงานด)งน0
◦ ปร)บปร:งโครงสร.าง องค@ประกอบ และอ>านาจหน.าทของของคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสอสารแหงชาต( ทมนายกร)ฐมนตรเปWนประธาน โดยให.คณะกรรมการประกอบด.วย
ร)ฐมนตรวาการกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปWนรองประธาน และอยางน.อยให.ม
ร)ฐมนตรจากกระทรวงทเกยวข.อง และผ?.บร(หารส?งส:ดของหนวยงานหล)กด.านการวางแผนและการ
บร(หารจ)ดการภาคร)ฐ เปWนกรรมการ ด)งน0 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)งคมแหงชาต( ส>าน)กงบประมาณ ส>าน)กงาน ก.พ.
และให.มต)วแทนองค@กรภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมเปWนกรรมการด.วย
◦ ให.คณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแหงชาต( มอ>านาจหน.าทในการก>าหนด
นโยบายและท(ศทางการพ)ฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศ รวมถ3งก>าก)บด?แล
การด>าเน(นงานตามนโยบายทก>าหนด โดยคณะกรรมการฯ ควรมการประช:มเพอต(ดตามความ
ก.าวหน.า และพ(จารณาแนวนโยบาย มาตรการ กฎหมาย หรอกฎระเบยบทจ>าเปWน อยางสม>าเสมอ
อยางน.อยไตรมาสละ 1 คร)0ง
◦ ให.มหนวยงานในกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ท>าหน.าทเปWนส>าน)กผ?.บร(หาร
สารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) และเปWนหนวยงานธ:รการ
(Secretariat) ของคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแหงชาต( โดยมหน.าทความ
ร)บผ(ดชอบหล)กคอเปWนหนวยงานกลางด.าน ICT ของภาคร)ฐในการผล)กด)นวาระด.าน ICT ของ
ประเทศ รวมถ3งการจ)ดท>านโยบายและแผนแมบท ICT การก>าก)บด?แลและผล)กด)นแผนส?การปฏ(บ)ต(
และต(ดตามประเม(นผล หนวยงานน0ควรเปWนหนวยงานทมความคลองต)วในการด>าเน(นงาน ต.อง
สามารถประสานก)บท:กภาคสวนทเกยวข.องอยางมประส(ทธ(ภาพ เพอให.เก(ดการพ)ฒนาแบบ
บ?รณาการ
◦ ให.มหนวยงานทร)บผ(ดชอบงานทมความส>าค)ญเช(งย:ทธศาสตร@ทส>าค)ญ ได.แก
1) งานด.านความม)นคงในโลกไซเบอร@ (National Cyber Security Council) ซ3งเปWนประเดSนทม
ความส>าค)ญตอความม)นคงของประเทศ เนองจากภ)ยทมาก)บระบบเครอขายอ(นเทอร@เนSตน)0น
น)บว)นจะทวความร:นแรงมากย(งข30นด.วยว(ว)ฒนาการของเทคโนโลย โดยหนวยงานน0จะท>าหน.าท
เปWนหนวยศ3กษาว(จ)ยเพอเสนอแนวทางด.านความม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศท
เหมาะสม เพอให.คณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศแหงชาต(ให.ความเหSนชอบและก>าหนด
เปWนนโยบายตอไป นอกจากน0ย)งมหน.าทพ)ฒนาบ:คลากรหรอถายทอดความร?.เกยวก)บการ
ด>าเน(นงานด.านความม)นคงปลอดภ)ยของระบบสารสนเทศแกหนวยงานท)0งภาคร)ฐและภาค
เอกชน และประสานการด>าเน(นงานก)บหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานทเกยวก)บ
โครงสร.างพ0นฐานส>าค)ญย(งยวดของประเทศ (Critical Infrastructure) เชน กล:มพล)งงาน
การเง(น สาธารณ?ปโภค โทรคมนาคมและการสอสาร เปWนต.น เพอให.เก(ดการปฏ(บ)ต(ตาม
นโยบาย แนวทาง และมาตรฐานทก>าหนด หนวยงานน0ไมควรด>าเน(นงานภายใต.ระบบราชการ
ท)0งน0 เพอให.เก(ดความคลองต)ว และสามารถสรรหาบ:คลากรทมความร?.ความสามารถและม
ค:ณสมบ)ต(เหมาะสมมารวมปฏ(บ)ต(งานได.
2) งานบร(การเทคโนโลยสารสนเทศภาคร)ฐ (Government Information Technology Services)
ซ3งหนวยงานทด?แลงานด.านน0จะท>าหน.าทเปWนผ?.บร(หารเทคโนโลยของภาคร)ฐ (Government
Chief Technology Officer) ร)บผ(ดชอบด?แลเรองการออกแบบสถาป9ตยกรรมของระบบ ICT
ของภาคร)ฐโดยรวม รวมท)0งก>าหนดมาตรฐานทจ>าเปWนเพอให.ข.อม?ลทอย?ตางระบบก)นสามารถ
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ใช.งานรวมก)นและแลกเปลยนข.ามระบบได. อ)นจะน>าไปส?บร(การเช(งบ?รณาการ นอกจากน0ย)ง
มหน.าทให.บร(การทปร3กษาด.านระบบงาน ICT แกหนวยงานภาคร)ฐอนๆ และพ)ฒนาระบบ
งานกลางทท:กหนวยงานสามารถใช.รวมก)นได. ท)0งน0 เพอลดความซ0>าซ.อนของการลงท:น ท)0งน0
ในการด>าเน(นงาน ควรเปiดโอกาสให.ภาคเอกชนเข.ามามสวนรวมด>าเน(นงานให.มากทส:ดโยใช.
กลไก PPP (Public Private Partnership) โดยอาจท>างานรวมก)บสภา ICT ซ3งเปWนองค@กรท
เปWนต)วแทนของผ?.ประกอบการในอ:ตสาหกรรม ICT ทก>าล)งอย?ในระหวางการจ)ดต)0งข30น
◦ ให.มกลไกในการประสานเชอมโยงงานของคณะกรรมการฯก)บคณะกรรมการระด)บชาต(อนๆ ทด?แล
ร)บผ(ดชอบงานทเกยวข.องและควรต.องประสานเชอมโยงก)บงานของคณะกรรมการฯ อาท(เชน คณะ
กรรมการธ:รกรรมทางอ(เลSกทรอน(กส@ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐก(จสร.างสรรค@แหงชาต( คณะ
กรรมการก(จการโทรคมนาคมแหงชาต( (กทช.) และคณะกรรมการก(จการกระจายเสยง ก(จการ
โทรท)ศน@ และก(จการโทรคมนาคมแหงชาต( (กสทช.) ทก>าล)งอย?ระหวางการด>าเน(นการจ)ดต)0งข30นตาม
กฎหมาย เปWนต.น ท)0งน0 เพอให.การข)บเคลอนภารก(จและงานในภาพรวมมความเปWนเอกภาพ และ
เก(ดความค:.มคาในการใช.ทร)พยากรของประเทศ
3. ต.องจ)ดให.มกลไกในการประสานการท>างานข.ามหนวยงานทมประส(ทธ(ภาพ เพอให.เก(ดการ
บ?รณาการในแนวราบ อ)นจะน>าไปส?การจ)ดบร(การแบบไร.ตะเขSบ (Seamless) ทค>าน3งถ3งผ?.ร)บบร(การเปWน
ศ?นย@กลาง และมการใช.ทร)พยากรของประเทศอยางค:.มคา ลดความซ0>าซ.อน โดยมรายละเอยดของการ
ด>าเน(นงานด)งน0
◦ ให.มสภา CIO ภาคร)ฐ (Government CIO Council) ซ3งมสมาช(กประกอบด.วย CIO จากท:ก
กระทรวง มผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Officer) เปWนประธาน
โดยให.สภาฯ เปWนกลไกทจะท>าให.เก(ดการประสานงานข.ามกระทรวง และเก(ดการบ?รณาการใน
แนวราบ อ)นจะน>าไปส?การจ)ดบร(การแบบไร.ตะเขSบ (Seamless) ทค>าน3งถ3งผ?.ร)บบร(การเปWน
ศ?นย@กลาง
◦ ให.ส>าน)กผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) เปWนหนวย
งานกลางและจ)ดกลไกในการประสานงานข.ามหนวยงาน โดยท>างานรวมก)บสภา CIO ภาคร)ฐ และ/
หรอ CIO ของหนวยงานภาคร)ฐ โดยให.ก>าหนดต)วช0ว)ดทสะท.อนถ3งผลของการด>าเน(นงานด)งกลาว
ในค>าร)บรองการปฏ(บ)ต(งานเพอใช.ประกอบการประเม(นผลการด>าเน(นงานประจ>าป=ของหนวยงาน
◦ ให.ส>าน)กผ?.บร(หารสารสนเทศของร)ฐ (Government Chief Information Office : GCIO) จ)ดให.ม
กลไกการท>างานรวมก)นระหวางส>าน)กงบประมาณ สภา CIO ภาคร)ฐ และ/หรอ CIO ของหนวยงาน
ภาคร)ฐ และ GCIO ในการจ)ดท>าและพ(จารณางบประมาณด.าน ICT เพอให.การจ)ดสรรงบประมาณม
ประส(ทธ(ภาพ มการบ?รณาการ ลดความซ0>าซ.อน และใช.จายงบประมาณอยางค:.มคา โดยจ)ดเวทให.ม
การหารอก)บต)วแทนองค@กรผ?.ประกอบการ (สภา ICT) ตามความเหมาะสม ท)0งน0 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)
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ร)บผ(ดชอบการจ)ดท>าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการ
สอสารฯ 2 ฉบ)บ แตละฉบ)บครอบคล:มระยะเวลา 5 ป= ในชวงเวลาของกรอบนโยบายฯ ฉบ)บน0 ท)0งน0 ในแผน
แมบทฯ ควรก>าหนดย:ทธศาสตร@ทมรายละเอยดเช(งล3ก รวมท)0งแผนงาน โครงการ และกลว(ธในการต(ดตาม
ประเม(นผล พร.อมท)0งระบ:ต)วช0ว)ดทช)ดเจน โดยมท(ศทางการพ)ฒนาทสอดคล.องก)บแนวทางทก>าหนดในกรอบ
นโยบายฯ ท)0งน0 เมอครบก>าหนดคร3งทางของกรอบนโยบายฯ (ประมาณป=พ.ศ. 2558) ควรจ)ดให.มการประเม(น
เพอต(ดตามความก.าวหน.าของการด>าเน(นงานด.วย ซ3งผลทได.จากการประเม(นน0 จะได.น>าไปใช.ในการพ(จารณา
ปร)บปร:งระบบการบร(หารจ)ดการ หรอปร)บกรอบนโยบาย และ/หรอแผนแมบทฯ ให.มความเหมาะสมและ
สอดคล.องก)บสภาวการณ@ตอไป
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