แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายของการขับเคลื่อน:
ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบรองรับ
ที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ ดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ภายในขอบเขตที่ได้รับความยินยอม มีมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคอย่างครบวงจรที่สะดวก
รวดเร็ว เมื่อเกิดกรณีไม่พึงประสงค์ กาหนดมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นการทั่วไป ระบบและข้อมูลมีความพร้อมต่อการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทาธุรกรรมระหว่าง
รัฐ เอกชน และข้ามหน่วยงาน ภาครัฐจัดทาชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย ชัดเจน เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัดของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 6 ในระยะ 5 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์

1.

เป้าหมายรายปี
2560
2561
2562
ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

2563

2564

1.1 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ทาธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และมูลค่า e-Commerce เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
ตัวชี้วัด (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพาณิชย์
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อปี
4
4
4
4
4
ตัวชี้วัด (2) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการชาระ เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นสะสม เพิ่มขึ้นสะสม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นสะสม
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments)) ต่อปี
ละ
จากปีก่อน
จากปีก่อน สะสมจากปี จากปีก่อน
2
ร้อยละ
ร้อยละ
ก่อน ร้อยละ
ร้อยละ
2
3
4
4
(เพิ่มมูลค่า ePayments
ไม่ต่ากว่า
42,437
พันล้านบาท)
ตัวชี้วัด (3) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นสะสม เพิ่มขึ้นสะสม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นสะสม
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)) ต่อปี
ละ
จากปีก่อน
จากปีก่อน สะสมจากปี จากปีก่อน
3
ร้อยละ
ร้อยละ
ก่อน ร้อยละ
ร้อยละ
4
5
4
4
(มูลค่าของ eMoney
1
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เป้าหมายรายปี
2562

2560

2561

2563

ตัวชี้วัด (4) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการชาระ
เงินผ่านบริการ Internet banking ต่อปี

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ
3

เพิ่มขึ้นสะสม
จากปีก่อน
ร้อยละ
4

เพิ่มขึ้นสะสม
เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน สะสมจากปี
ร้อยละ
ก่อน ร้อยละ
5
4

ตัวชี้วัด (5) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการชาระ
เงินผ่านบริการ Mobile banking ต่อปี

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ
5

เพิ่มขึ้นสะสม
จากปีก่อน
ร้อยละ
5

เพิ่มขึ้นสะสม
เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน สะสมจากปี
ร้อยละ
ก่อน ร้อยละ
6
8

2564
เพิ่มขึ้น ไม่ตา่
กว่า 13,523
ล้านบาท)
เพิ่มขึ้นสะสม
จากปีก่อน
ร้อยละ
4
(เพิ่มมูลค่าการ
ชาระเงินผ่าน
บริการ
Internet
banking
4,776.40
พันล้านบาท)
เพิ่มขึ้นสะสม
จากปีก่อน
ร้อยละ
6
(เพิ่มมูลค่าการ
ชาระเงินผ่าน
บริการ
Mobile
banking 771
พันล้านบาท)

2. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
2.1 ผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได้ภายใน 3 ปี
ตัวชี้วัด (6) ความสาเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย
ดาเนินการ
ว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ
แล้วเสร็จ
มีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2560
และ
ประกาศใช้
ตัวชี้วัด (7) ความสาเร็จในการพัฒนากฎหมายว่า ดาเนินการ
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีผลบังคับ แล้วเสร็จ
ใช้ ในปี พ.ศ. 2560
และ
ประกาศใช้

2
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ตัวชี้วัด (8) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2560
ผลการ
สารวจ ปี
2560

เป้าหมายรายปี
2561
2562
2563
เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่
กว่า
กว่า
น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
จากจานวน
จากจานวน จากจานวน
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง
ผูเ้ กี่ยวข้อง

2.2 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์
ตัวชี้วัด (9) ความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงาน มีแผนเฝ้า
- มีฐานข้อมูล
หรือศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซ ระวังและ
critical
เบอร์
รับมือภัย
infrastructur
คุกคาม
e ของประเทศ
Critical
- เกิด
Infrastruct หน่วยงานหรือ
ure
ศูนย์เฝ้าระวัง
และรับมือภัย
คุกคามทางไซ
เบอร์
ตัวชี้วัด (10) จานวนเหตุละเมิดความมั่นคง
จานวนเหตุ จานวนเหตุ
จานวนเหตุ
จานวนเหตุ
ปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ละเมิดความ ละเมิดความ ละเมิดความ ละเมิดความ
มั่นคง
มั่นคง
มั่นคง
มั่นคง
ปลอดภัยไซ ปลอดภัยไซ
ปลอดภัยไซ
ปลอดภัยไซ
เบอร์ที่
เบอร์ที่เกิดขึ้น เบอร์ที่เกิดขึ้น เบอร์ที่
เกิดขึ้นใน
ในประเทศ
ในประเทศ
เกิดขึ้นใน
ประเทศ
ลดลง เมื่อ
ลดลง เมื่อ
ประเทศ
ลดลง เมื่อ เปรียบ
เปรียบ
ลดลง เมื่อ
เปรียบ
เทียบกับปี
เทียบกับปี
เปรียบ
เทียบกับปี ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา
เทียบกับปี
ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (11) ร้อยละของหน่วยงานตามโครงสร้าง เก็บรวบรวม รายงานสรุปปี ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
พื้นฐานที่สาคัญยิ่งยวด (critical infrastructure) ข้อมูลโดย 2560
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
สป.ดท.
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หรือ
หน่วยงานที่

2564
เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 98

จานวนเหตุ
ละเมิดความ
มั่นคง
ปลอดภัยไซ
เบอร์ที่เกิดขึ้น
ในประเทศ
ลดลง เมื่อ
เปรียบ
เทียบกับปี
ที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3
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เป้าหมายรายปี
2562

2560
2561
2563
2564
ได้รับ
มอบหมาย
3. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทาธุรกรรม
3.1 ภาคธุรกิจดาเนินธุรกิจภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนทาธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัลลดลง
ตัวชี้วัด (12) ต้นทุนการทาธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัล
จัดทาแนวทาง ต้นทุนการทา ต้นทุนการ
(Digital Transaction)
การเก็บข้อมูล ธุรกรรมผ่าน ทาธุรกรรม
ต้นทุนการทา สื่อดิจิทัล
ผ่านสื่อ
ธุรกรรมผ่าน ลดลง เมื่อ
ดิจิทัลลดลง
สื่อดิจิทัลแล้ว เปรียบเทียบ เมื่อ
เสร็จ ภายในปี กับปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบ
2561
กับปีที่ผ่าน
มา
ตัวชี้วัด (13) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพาณิชย์
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจด้วยกัน (B2B)
2
2
2
2
2
ต่อปี
3.2 กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาทีส่ ั้นลงตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้นาในดัชนี Ease of Doing Business ภายใน 2 ปี
ตัวชี้วัด (14) จานวนระยะเวลาในการเริม่ ต้นธุรกิจ
20 วัน
14 วัน
14 วัน
14 วัน
14 วัน
3.3 มีมาตรฐานด้านข้อมูลและมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ตัวชี้วัด (15) จานวนมาตรฐานข้อมูลที่ประกาศ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ส่งเสริมการใช้แลกเปลีย่ นและเชื่อมโยงข้อมูลต่อปี 10 ฉบับ
10 ฉบับ
10 ฉบับ
10 ฉบับ
10 ฉบับ
ตัวชี้วัด (16) จานวนหน่วยงานที่มกี ารแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า
และเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้มาตรฐานที่กาหนด
ร้อยละ 80
ร่วมกัน
ของ
หน่วยงานใน
แต่ละภาค
ส่วนที่สาคัญ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของหน่วยงาน
ในแต่ละภาค
ส่วนที่สาคัญ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของหน่วยงาน
ในแต่ละภาค
ส่วนที่สาคัญ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของ
หน่วยงานใน
แต่ละภาค
ส่วนที่สาคัญ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของหน่วยงาน
ในแต่ละภาค
ส่วนที่สาคัญ

3.4 อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทยดีขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ ภายใน 3 ปี
ตัวชี้วัดที่ (17) อันดับการประเมินของ World
Bank’s Ease of Doing Business

อันดับที่
48

อันดับที่
46

อันดับที่
44

อันดับที่
42

อันดับที่
40
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กิจกรรมขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ 1 การติดตามและเฝ้าระวังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นอย่างยิ่งยวด (Critical Infrastructure)
1.1 แนวทางการดาเนินการ
ระบุและทบทวนรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด (critical
infrastructure) เพื่อบริหารจัดการและลดความเสี่ยง กาหนดหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ต้องเฝ้าระวังและมี
มาตรการดาเนินการเมื่อเกิดปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์อย่างทันท่วงทีและมี ประสิทธิภาพ จัดให้มีแนวทางการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามไซเบอร์แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงภัยคุกคาม
การลดความเสี่ยง และสร้างความปลอดภัยเมื่อมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการขจัดจุดอ่อนที่จะชักนาภัย
ไซเบอร์เข้าสู่ระบบโดยไม่รู้ตัว
1.2 ผลลัพธ์โครงการ
ระบบการทางานของหน่วยงานได้รับการปกป้อง เตือนภัย ข้อมูลที่หน่วยงานดูแล ครอบครอง หรือ
เป็นเจ้าของได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่ถูกนาไปใช้ ประโยชน์ในทางมิชอบ ระบบดาเนินการได้อย่าง
ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคและความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินหรือชีวิต
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มบทบาทการทาธุรกรรมออนไลน์
2.1 แนวทางการดาเนินการ
จัดเตรียมระบบรองรับอย่างครบวงจร มีมาตรการดูแลระบบให้ปลอดภัย โดยเฉพาะระบบการชาระ
เงิน และระบบอื่นๆ ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลที่หมุนเวียนในระบบให้มีการนาไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลสร้างกลไกในการเฝ้าระวัง ลดความเสี่ยง และระงับเหตุเมื่ อมีการฉ้อโกงทางออนไลน์ จัดทา
กระบวนการรับแจ้งเหตุ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และ/หรือความเสียหาย มีแนวทางการระงับข้อ
พิพาทที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
2.2 ผลลัพธ์โครงการ
ประชาชนมีความเชื่อมั่น และเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกรรมมาสู่ระบบออนไลน์ที่อานวยความสะดวก
และมั่นใจในความปลอดภัย สถิติและมูลค่าการฉ้อโกงออนไลน์และจานวนข้อพิพาทที่ขึ้นสู่ศาลลดลง
กิจกรรมที่ 3 ปฎิรูประบบกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัล ยกเลิกกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่างๆ
3.1 แนวทางการดาเนินการ
บู ร ณาการกฎหมายทั้งระบบ ด้ว ยการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จัดกลุ่ ม
กฎหมายที่ต้องบั ญญัติขึ้น ใหม่ ปรั บ ปรุ งกฎหมายบางฉบับ ยกเลิ กกฎหมายที่เป็นอุปสรรค โดยมุ่งเน้นให้
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กฎหมายนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวฏิบัติสากล ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3.2 ผลลัพธ์โครงการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เมื่อกฎหมายมีบทบัญญัติที่
ชัดเจน กาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกันบรรเทาและแก้ไขให้
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้งานดิจิทัลอีกต่อไป
กิจกรรมที่ 4 การกาหนดมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
4.1 แนวทางการดาเนินการ
กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดทามาตรฐานต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้เงื่อนไขว่ามาตรฐานนั้นจะไม่ส่งผลกระทบเมื่อ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบต่างๆ ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถอ้างอิงนามาตรฐานนั้นไปปรั บใช้ได้
อย่างเหมาะสมในรูปแบบเดียวกัน
4.2 ผลลัพธ์โครงการ
เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐกับรัฐ และขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรัฐกับ
เอกชน สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่นาไปสู่การกาหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน
และภาคประชาชนได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที ไม่เกิดปัญหาการให้ความช่วยเหลือที่ซ้าซ้อน
หรือไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ลดต้นทุนในการเดินทาง ลดปริมาณเอกสารในการดาเนินการ ประหยัดเวลาด้วย
การกรอกข้อมูลครั้งเดียว สามารถติดต่อราชการโดยไม่ถูกจากัดด้วยเวลาและสถานที่อีกต่อไป
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์
5.1 แนวทางการดาเนินการ
มีกฎหมายที่ดูแลเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งระบบ ซึ่งมีสภาพบังคับอย่างเข้มข้นและจริงจัง หน่วยงาน
ที่ดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ
การให้บริการสาธารณะและอื่นๆ มีหน้าที่ต้องจัดเตรียมระบบที่รองรับภัยคุกคามไซเบอร์ มีการดาเนินการ
ทดสอบระบบอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรับมือด้วยการฝึกซ้อมจากสถานการณ์สมมุติ
พร้อมทั้งกาหนดมาตรการในการดาเนินการและแผนรองรับ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น สร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชน
5.2 ผลลัพธ์โครงการ
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มาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันภัยคุกคาม ตามมาตรฐานสากล อย่างบูรณาการ ช่วยลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัยคุกคามไซเบอร์ การติดตามและเฝ้าระวังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นอย่างยิ่งยวด
(Critical Infrastructure)
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ตารางสรุปกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การติดตามและ
เฝ้าระวังระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทีจ่ าเป็นอย่างยิ่งยวด
(Critical Infrastructure)

แนวทางการดาเนินงาน

1.1 ตรวจสอบความพร้อมในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง
1.2 ทบทวนและจัดกลุ่มรายชื่อระบบที่จัดว่า
เป็น critical infrastructure
1.3 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะ
ฉุกเฉิน

1.4 สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ในการป้องกันและเฝ้าระวังภัย
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มบทบาทการ
ทาธุรกรรมออนไลน์

2.1 สร้างกลไกดูแลเรื่องการกระทาผิด
ออนไลน์

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( มค. 2560 - มิ.ย. 2561)
1.1.1 ฐานข้อมูล critical
infrastructure ของประเทศ
1.3.1 ระบบสารองข้อมูลในภาวะ
ฉุกเฉิน
1.3.2 แผนเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคาม Critical Infrastructure
1.3.3 ระบบป้องกันภัยและสกัด
ปัญหา
1.4.1 หน่วยงานและประชาชนเกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความ
สาคัญและความจาเป็นในการใช้
ระบบดิจิทลั อย่างรูเ้ ท่าทันและ
ปลอดภัยมากขึ้น
2.1.1 มีระบบรองรับที่ปลอดภัย
คุ้มครองข้อมูลที่หมุนเวียนในระบบ
อย่างเหมาะสม
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โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นอย่าง
ยิ่งยวด (Critical Infrastructure)
มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการปัญหาและป้องกันความ
เสี่ยง ใช้เวลาลดลงในการระงับ
เหตุ ลดปริมาณความเสียหาย
หยุดยั้งภัยคุกคาม และดาเนินการ
ทางกฎหมายกับผู้กระทาผิด

มูลค่าและปริมาณการทาธุรกรรม
ออนไลน์สูงขึ้นจนทดแทนการทา
ธุรกรรมในรูปแบบเดิม

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมดูแล
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
และจัดให้มีระบบที่รองรับ
การทาธุรกรรมออนไลน์
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( มค. 2560 - มิ.ย. 2561)

2.2 พัฒนาระบบรองรับการดาเนินงาน
เพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงระบบที่มอี ยู่ให้มี
ความปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
2.3 พัฒนากระบวนการรับแจ้งเหตุ กาหนด
มาตรการเยียวยาผูบ้ ริโภคที่ได้รับผลกระทบ
จากข้อพิพาทการฉ้อโกงออนไลน์

และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 รายงานการศึกษาแนว
ทางการระงับข้อพิพาทที่สะดวก
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
2.3.2 มีมาตรการให้การดูแลและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากข้อ
พิพาทการฉ้อโกงออนไลน์

2.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่ผเู้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่

กิจกรรมที่ 3 ปฎิรูประบบ
กฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัล
ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่างๆ
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หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

3.1 บูรณาการกฎหมายทั้งระบบ ด้วยการ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีม่ ีอยู่ใน
ปัจจุบัน และจัดกลุม่ กฎหมายที่ตอ้ งบัญญัติขึ้น
ใหม่ ปรับปรุง หรือยกเลิก
3.2 ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และ
3.2.1ชุดกฎหมายที่ได้รับการ
บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ปรับปรุง

2.4.1 เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วนมีความรู้และเข้าใจถึง
รูปแบบและลักษณะของ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่เปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาซึ่งอยู่ภายใต้บริบทของ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องและปรับใช้
กฎหมายได้ถูกต้องตามเจตนารมย์
ชุดกฎหมายที่ครบถ้วน ชัดเจน
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
ดูแลกฎหมายแต่ละฉบับ
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( มค. 2560 - มิ.ย. 2561)
3.2.2 กฎหมายฉบับใหม่ที่เหมาะสม
ต่อบริบทการขับเคลื่อนประเทศ

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจากกฎหมายที่มีอยู่
ณ ปัจจุบัน เพื่อกาหนดกรอบปฏิบตั ิที่
เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
3.3 ติดตามและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 4 การกาหนด
4.1 ตรวจสอบ รวบรวม และจัดกลุ่มมาตรฐาน 4.1.1 รายงานสรุปกลุม่ มาตรฐาน
มาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยง
ที่จาเป็นเร่งด่วน
จาเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาดิจิทัล
ข้อมูล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.2 จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่จาเป็นเพิ่มเติม ซึ่ง 4.2.1 ชุดมาตรฐานที่ปรับปรุง และ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ชุดมาตรฐานใหม่เพิ่มเติมจากเดิม
ระบบต่างๆ ในภาพรวม
4.3 บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล เพือ่ วิเคราะห์ 4.3.1 มาตรการ/แนวปฏิบัติการ
และนาไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน อานวยความ บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
สะดวกการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐด้วยกัน
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน
4.4 ติดตามความคืบหน้าเพื่อจัดให้มีมาตรฐาน 4.4.1 ชุดมาตรฐานที่เหมาะสม
เพิ่มเติม และปรับปรุงมาตรฐานเดิมให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทความ
อย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการ 5.1 จัดวางระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัย
5.1.1 ระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัย
ภัยคุกคามไซเบอร์
คุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
คุกคามทางไซเบอร์
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4.2.2. มีชุดมาตรฐานที่จาเป็น
ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
4.3.2 มาตรการ/แนวปฏิบัติ
การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับเอกชน
4.4.2 ชุดมาตรฐานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลง
5.1.2 ระบบเฝ้าระวังและป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทันสมัย
และชาญฉลาด

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ประสานหน่วยงานเพื่อ
กาหนดและจัดทา
มาตรฐานที่จาเป็นเพื่อ
นาไปใช้ในรูปแบบเดียวกัน

ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาชน
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( มค. 2560 - มิ.ย. 2561)
5.2 สร้างกลไกการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ 5.2.1 (ร่าง) กฏหมายความมั่นคง
อย่างครบวงจร ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่กาหนดสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดของ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน
5.3 จัดเตรียมหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ
ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์
5.4 สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับ
ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสาคัญใน
การป้องกันและเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์

5.3.1 หน่วยงานกลางที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์
5.4.1 ประชาชนมี ความตระหนัก
และเห็นถึงความสาคัญมากขึ้นผ่าน
สื่อมัลติมิเดีย

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(กค. 2561 - ธ.ค. 2564)
5.2.2 มีกฎหมายที่ดูแลเรื่องภัย
คุกคามไซเบอร์ทั้งระบบ มีสภาพ
บังคับอย่างเข้มข้นและจริงจัง
5.2.3 จานวนการถูกโจมตีทางไซ
เบอร์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน
ลดลง และระยะเวลาการกู้คืนเร็ว
ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน
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