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เหตุผลในการจัดท าแผน DE

เพื่อด าเนินการตามนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีเอกภาพ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของการจัดสรรทรัพยากรดา้น
บุคลากรและงบประมาณที่เหมาะสม



ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาค
เศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการ
ใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุง
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้
ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และ
จะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้
อย่างจริงจัง

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ข้อ 6.18)



ธุรกิจ ประชาชนทุกคน
สามารถใช้ ICT สร้างรายได้

- ใช้ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 
(สุขภาพ การศึกษา)

- ใช้ ICT เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
การพัฒนาขีดความสามารถของ
ธุรกิจในประเทศ

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม

การปรับตัวและฉก
ฉวยโอกาสจากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น
การพัฒนาศักยภาพ
ของคนในประเทศ

บริบทความท้าทาย



การกา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลาง การพฒันาขดีความสามารถ
ของธรุกจิในประเทศ

แกป้ญัหาความ
เหลือ่มล า้ของ
สงัคม

การปรบัตวั
และฉกฉวย
โอกาสจาก
การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกจิ

การแกป้ญัหา
คอรร์ปัช ัน่

การพฒันาศกัยภาพ
ของคนในประเทศ

บรบิทความทา้ทาย



วิสัยทัศน์







๑. มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน

๒. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกิน
ร้อยละ ๒ ของรายได้ประชาชาติต่อหัว

๓. ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางเชื่อมต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

๔. โครงข่ายแพร่สัญญาญภาพโทรทัศน์และ
กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุม
ทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสุดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เป้าหมาย

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย
ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

๒. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
ภูมิภาคอาเซียน

๓. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการ
หลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต

๔. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความก้าวหน้าของดิจิทัล

แผนงาน



๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
เพิ่มมากขึ้น

๒. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึน้ 
แข่งขันทั้งในภูมิภาคและระดับโลก

๓. อันดับของดัชนีชี้วัดการใช้นวัตกรรมและความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global 
Competitiveness Index ของประเทศอยู่อันท่ี ๓๐

๔. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจทิัลต่อ 
GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

๕. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
ภูมิภาค

เป้าหมาย

๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการท าธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

๒. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขาย
สินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชน 
และประชาชน

๓. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology Startup) เพื่อเป็นฟันเฟือง
ในการขับเคลื่อนเศรษดิจิทัล

๔. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความ
เข้มแข็ง และแข่งขันได้ในอนาคต

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

๒. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital 
Literacy)

๓. ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา 
สาธารณสุข และบริการสาธารณะผ่านระบบ
ดิจิทัล

เป้าหมาย๑. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ประชาชน

๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

๓. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

๔. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และการได้รับบริการ 
การศึกษา ทุกที่ ทุกเวลา ทุกกลุ่ม ทุกวัย

๕. เพิ่มโอกาสในการได้รับบริการทางการแพทย์ 
และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียมรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัย

แผนงาน



ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๑. บริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว และแม่นย าที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ประกอบการ

๒. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก 
และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บ
และการบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ รองรับ
การเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน 
และการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บริการ

๒. ปรับเปล่ียนการท างานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๓. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open 
Government)

๔. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ 
เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น
บริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ

แผนงาน



ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๑. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากรในตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งวัยท างาน และวัยเกษียณ 
ให้สามารถสร้างสรรค์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน

๓. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มี
ความเข้าใจและความสามารถในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร

แผนงาน

๑. บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพ
และปริมาณพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สาขาที่ขาดแคลน หรือมีความส าคัญต่อ
การสร้างนวัตกรรม

๒. เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจ
ใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
จ านวน ๒๐,๐๐๐ งาน

๓. บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรอบรู้
และทักษะด้านดิจิทัล

เป้าหมาย



ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๑. สร้างความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
กฎระเบียบ และกติกา ให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อด านวยความสะดวกด้าน
การค้า และการใช้ประโยชน์

๒. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อ
พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม

๓. สร้างความเชื่อม่ันในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลและ
การท าธุรกรรมออนไลน์

แผนงาน

๑. ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นใน
การท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

๒. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๓. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยง และประโยชน?จากการท า
ธุรกรรม

เป้าหมาย



ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี

ระยะที่ ๑
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที่ ๒
Digital Thailand I: Inclusion

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ ๓
Digital Thailand II: 

Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่การดิจิทัลไทยแลนด์

ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ ๔
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมอย่างย่ังยืน

๑ ปี ๖ เดือน

๕ ปี

๑๐ ปี

๑๐ - ๒๐ ปี
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
มีสาระส าคัญ ดังนี้
• เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม เพื่ อ เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
• ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับ เคลื่ อนแผนพัฒนาดิจิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
และ/หรือรายวาระ (agenda-based) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ (ต่อ)

• ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติ
การที่จะจัดท าขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน

• มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วน
ราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



บทบาทของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



๑. การขบัเคลื่อนทิจกรรมและ
โครงการท่ีเป็นรูปธรรมในระยะ

เร่งดว่น

กลไกการขับเคล่ือนแผนพฒันาดจิทิลัฯ

๑. การขบัเคลื่อน
กิจกรรมและ

โครงการท่ีเป็น
รูปธรรมในระยะ

เร่งดว่น

๒. การปรับปรุง
โครงสร้างเชิง
สถาบนัองค์กร

๓. การบรูณาการ
งาน ข้อมลู 

งบประมาณ และ
ทรัพยากร

๔. การติดตาม
ความก้าวหน้าของ

นโยบาย และ
แผนงาน



กิจกรรมขบัเคลื่อนระยะเร่งดว่น ๑ ปี ๖ เดือน

เศรษฐกิจ สังคม บริการภาครัฐโครงสร้างพืน้ฐาน



ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุม ทั่วถึง 
เท่าเทียม

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เชือ่มต่อตรงกับ
ศูนย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมูลอินเทอรเ์นต็โลก ให้มี
เสถียรภาพ เพียงพอต่อความต้องการ



ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

เพ่ิมโอกาสสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วย e-Commerce

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ SME ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

พัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัล ตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 
Super Cluster

พัฒนาก าลังคน (Teach Startup) ต่อยอดนวัตกรรม สร้างสินค้าบริการ
รูปแบบใหม่



ด้านสังคมดิจิทัล

พัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ประชาชนมีช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบการเรียนรู้ระบบ
เปิดที่เรียกว่า MOOCs (Massive Open Online Courses)

รณรงค์และเสริมสร้างทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ มีจริยธรรม

การสร้างเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 



ด้านบริการภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ

ลดขั้นตอนและกระบวนการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ราชการ

ผลักดันกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางรากฐานในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งเชิงสถาบัน



๑. การขบัเคลือ่น
กิจกรรมและ

โครงการท่ีเป็น
รูปธรรมในระยะ

เร่งดว่น

๒. การปรับปรุง
โครงสร้างเชิง
สถาบนัองค์กร

๓. การบรูณาการ
งาน ข้อมลู 

งบประมาณ และ
ทรัพยากร

๔. การติดตาม
ความก้าวหน้าของ

นโยบาย และ
แผนงาน

กลไกการขบัเคลือ่นแผนพฒันาดจิทิลัฯ



การตรากฎหมายเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ขับเคลื่อน

(ร่าง)พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

(ร่าง) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที)่ พ.ศ. ….

√(ผ่าน สนช.3 มิ.ย 59)

สร้างความ
เชื่อมั่น

(ร่าง) พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

…

(ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. ...

(ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. …

ส่งเสริม

(ร่าง)พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …

(ร่าง) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

ฯ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...

(ร่าง) พ.ร.บ. ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...




