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สถานการณ์การพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการ
19 ตลุาคม 2561
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ

นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



วตัถปุระสงคโ์ครงการ
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เพ่ือเตรียมความพร้อมของข้อมูลพ้ืนฐานด้านการพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในรูปแบบของชุด
ข้อมูล (Dataset) ท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่ระบบศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะในระยะต่อไป และเปิดเผยเป็นข้อมูลเปิด (Open Data)
ส าหรบัหน่วยงานของรฐั ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ในการน าข้อมูลไปต่อยอดการใช้ประโยชน์

เพ่ือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สนับสนุนการวางยุทธศาสตร ์และการติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม

เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการวางกลไกการติดตาม จดัเกบ็ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลสถานการณ์การพฒันา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ อย่างเป็นระบบ ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงานพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

โครงการจ้างท่ีปรึกษาวางกลไกติดตาม
และวิเคราะหส์ถานการณ์การพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ



ขอบเขตการด าเนินงาน และกระบวนการท างาน
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ขอบเขตการด าเนินงาน

• มขีอ้มลูสรุปเป้าหมาย และตัวชี้วดัการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมใน
ภาพรวมของประเทศ ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) ดา้นการพฒันาดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

• มขีอ้มลูพืน้ฐานดา้นการพฒันาดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศที่เป็น
ปัจจุบนั สนบัสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ และการติดตามการด าเนินงาน

• มแีนวทางในการวางกลไกการติดตาม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
การพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เป็นระบบ สามาร ถ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการดิจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.)

Participation of
• Stake-holders Analysis
• Complete Coverage
• Various Formats as Appropriate

In-depth Analysis
• Appropriate Tools
• Data Evaluation
• Expertise in Report 

Write Up

Rigorous Data Analysis
• Large scale data 

analysis
• Machine-readable

แนวทางการด าเนินงาน: ความมีส่วนร่วมกบัหลายหน่วยงาน 
และความสามารถในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่

เป้าหมายการด าเนินงาน
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จดัสมัมนาวิชาการเพื่อเสนอรายงานสรปุสถานะการพฒันาดิจิทลั

จดัท าข้อเสนอแนะแนวทางการวางกลไกการติดตาม จดัเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลการพฒันาดิจิทลั

1
ศึกษาการศึกษานโยบาย แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
o ศกึษานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคม และนโยบาย แผน หรอืยทุธศาสตร์ระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 
o จดัท ากรณีศกึษานโยบาย แผน หรอืยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวขอ้งกับ

การพฒันาดจิทิลัของประเทศซึง่ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมดจิทิลั ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ

o ประมวลสรุปเป็นขอ้มูลเป้าหมาย ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์/แนว
ทางการขบัเคลือ่นตามนโยบายและแผนระดบัชาต ิและพจิารณาเสนอแนะ
ตวัชี้วดัเพิม่เตมิทีจ่ าเป็น

2
รวบรวมข้อมูลตวัชีว้ดัสากลท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาดิจิทลั 
และการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
o ศกึษาวเิคราะห์ตวัชี้วดัสากลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคม และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
o รวบรวมและระบุแหล่งขอ้มูลพืน้ฐาน (Baseline Data) และสถานะปัจจุบัน

ของขอ้มูลตวัชี้วดัรายตวั และเสนอแนะตัวชี้วัดอื่นที่อาจน ามาประยุกต์ใช้
แทนกนัได ้(Proxy Indicator) ในระหว่างทีย่งัไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูล

o จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับหน่วยงานของ
รฐั ผูเ้ชีย่วชาญ และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

จดัท าข้อมูลพืน้ฐานในรปูแบบของชดุข้อมูล (Dataset)

4

5
ออกแบบและจดัท ารายงานสรปุสถานะการพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย 

6



ขัน้ตอนในการด าเนินงาน
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งวดท่ี 1: รายงานเบือ้งต้น (Inception Report)
ภายใน 7 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง

การวางแผนและเตรยีมการศกึษา
 วางแผนการด าเนินงานและจดัสรรบุคลากร / การหารอืร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

งวดท่ี 2: รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report)
ภายใน 90 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง

การศกึษานโยบาย แผน และยทุธศาสตร์ของประเทศไทย
 ศกึษาวเิคราะห์นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการ
พฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และนโยบาย แผน 
หรอืยทุธศาสตร์ระดบัชาตติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

การจดัท ากรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
 ศกึษาวเิคราะห์กรณีศกึษานโยบาย แผน หรอืยทุธศาสตร์ระดบัชาตทิี่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาดจิทิลัซึง่ประสบความส าเรจ็ในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ

การรวบรวมขอ้มูลตวัชี้วดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั
 ศกึษาวเิคราะห์ตวัชี้วดัสากลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาดจิทิลั และการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่มกีารจดัเกบ็โดย
หน่วยงานระดบันานาชาตติ่าง ๆ

การวเิคราะห์การก าหนดเป้าหมาย และตวัชี้วดัการพฒันา
 ประมวลสรุปเป็นขอ้มูลเป้าหมาย และตวัชี้วดัการพฒันาดจิทิลั ใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์/แนวทางการขบัเคลือ่นตามนโยบายและแผน
ระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้พจิารณา
เสนอแนะตวัชี้วดัเพิม่เตมิทีจ่ าเป็น

การวเิคราะห์ ตดิตาม และแสวงหาแหล่งขอ้มูลพืน้ฐาน
 ระบุแหล่งทีม่าของขอ้มูล และสถานะปัจจุบนัของขอ้มูลตวัชี้วดั พรอ้มทัง้สถานะขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี 
 กรณีทีย่งัมไิดม้กีารจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานไว ้วเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลพืน้ฐาน และด าเนินการโดยการ
จดัซื้อขอ้มูล หรอืพฒันาตวัแบบในการจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานและทดลองด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูล รวมทัง้เสนอแนะตวัชี้วดัอืน่ทีอ่าจ
น ามาประยกุต์ใชแ้ทนกนัได ้(Proxy Indicator)

การศกึษาความตอ้งการ ความคาดหวงัในการใชข้อ้มูลพืน้ฐาน และหารอืแนวทางในการใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลพืน้ฐาน
 จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การประชุมกลุ่มยอ่ย ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ผูเ้ชีย่วชาญ และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืด าเนินการจัดกจิกรรมในรูปแบบอืน่ๆ

งวดท่ี 3: รา่งรายงานฉบบัสุดท้าย (Draft Final Report)
ภายใน 210 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง

การจดัท าขอ้มูลพืน้ฐานในรูปแบบของชุดขอ้มูล (Dataset)
 จดัท าขอ้มูลรูปแบบของชุดขอ้มูลสถานะการพฒันาดจิทิลัที่
สามารถเชือ่มโยงสู่ระบบศูนยข์อ้มูลอจัฉรยิะในระยะต่อไป และ
สามารถเปิดเผยขอ้มูลเป็นขอ้มูลเปิดส าหรบัหน่วยงานของรฐั ภาค
ธุรกจิเอกชน และประชาชน

งวดท่ี 4: ส่งมอบรายงานสรปุสถานะการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ชุดข้อมูล (Dataset)
รายงานสรปุผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการวางกลไกติดตาม จดัเกบ็ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสถานการณ์การพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

ภายใน 270 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง

การออกแบบ จดัท ารายงาน และจดัการประชุมสมัมนาวชิาการ
 ออกแบบและจดัท ารายงานสรุปสถานะการพฒันาดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย

 จดัการประชุมสมัมนาวชิาการเพือ่เสนอรายงานสรุปสถานะการ
พฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย

การจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการวางกลไกการตดิตาม จดัเก็บ 
และวเิคราะห์ขอ้มูล และแผนทีน่ าทาง
 เสนอแนะแนวทางการตดิตาม จดัเกบ็ และวเิคราะห์ขอ้มูล
พืน้ฐาน และขอ้มูลสถานการณ์การพฒันาดจิทิลั

 เสนอแนะแผนทีน่ าทาง (Roadmap) สู่การเป็นศูนยร์วมขอ้มูล
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International Ranking (ท่ีมีไทย)
Indicators & Sub-indicators บทเรยีนจากกรณีศึกษา

ยทุธศาสตร ์1
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ดิจิทลัประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทัว่ประเทศ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ยทุธศาสตร ์2 ยทุธศาสตร ์3 ยทุธศาสตร ์4 ยทุธศาสตร ์5 ยทุธศาสตร ์6
สรา้งสงัคมคุณภาพท่ี
ทัว่ถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ปรบัเปล่ียนภาครฐั
สู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั

พฒันาก าลงัคน
ให้พรอ้มเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ

และสงัคมดิจิทลั

สรา้งความเช่ือมัน่
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

สรปุสถานการณ์พฒันาดิจิทลัของประเทศไทย และ ข้อเสนอแนะแนวทางการวางกลไกการติดตาม จดัเกบ็ และวิเคราะห์ข้อมูลการพฒันาดิจิทลั

• จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้าถึง
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู

• จ านวนโรงพยาบาล โรงเรียน 
สถานศึกษา ท่ีเข้าถึง
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู

• ดชันีการพฒันาด้าน Smart
City

• มูลค่า e-Commerce
• จ านวนผู้ประกอบการธรุกิจ

ดิจิทลั /Tech Startup 
• ขนาดตลาด Software
• Digital GDP/ DE Satellite 

Account

• จ านวน หรือร้อยละของ
เทศบาลทุกจงัหวดัและพืน้ท่ี
เศรษฐกิจท่ีเข้าถึงบริการ
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู

• ข้อมูลการส ารวจความ
พร้อมรฐับาลดิจิทลั

• จ านวนบริการภาครฐั
อิเลก็ทรอนิกส ์

• จ านวนชดุข้อมูลท่ีมีการ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน

• ก าลงัคน/แรงงานดิจิทลั
• จ านวนผู้ได้รบัการรบัรอง

คณุวฒิุวิชาชีพด้านดิจิทลั/
ไอซีที อิเลก็ทรอนิกส ์

• ความต้องการแรงงานดิจิทลั
• DL, MIL

• จ านวนผู้ประกอบการ / 
หน่วยงานภาครฐั ท่ีมีการ
ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภยัทางไซเบอรข์อง
ตนเอง/ เข้าร่วม ThaiCERT
หรือ Cybersecurity 
Missions

International Indicators

ตวัชีว้ดัในไทยท่ีควรติดตาม

• GCI 4.0 (3rd pillar)
• IMD WDCI (Tech Framework)

• NRI
• ICT Development Index 
• Smart City Governments
• Submarine Cables

• GCI 4.0 (11th,12th pillar)
• IMD WDCI (Adaptive 

Attitude, Business Agility)
• BSA Global Cloud 

Computing

• GCI 4.0 (6th pillar)
• IMD WDCI (Adaptive 

Attitude)
• IMD WCR (Education)
• SDG Goals
• ICT Development Index 

• GCI 4.0 (1st pillar)
• IMD WDCI (IT Integration)
• UN EGDI, GODI (OKI)
• E-Participation Index
• Waseda-IAC Int'l DG 

Ranking, EODB, CPI

• GCI 4.0 (6th,12th pillar)
• IMD WDCI (Talent, 

Training & Education, etc)
• Digital Literacy, MIL
• Global Talent 

Competitiveness Index 

• GCI 4.0 (1st pillar)
• IMD WDCI (IT Integration)
• ITU Cyber Security Index
• Online Censorship 

Global Map
• PKI trend Study

• OECD (DE Outlook, ICT)
• DESI (Connectivity)

• OECD (DE Outlook, R&D)
• DESI (Integration of Digital 

Technology)

• OECD (DE Outlook, ICT)

• DESI (Digital Public 
Services)

• OECD (DE Outlook)
• DESI (Digital Skills)

• OECD (DE Outlook)
• DESI (Use of Internet)

• OECD (DE Outlook)
• DESI (Digital Public 

Services)

International Ranking 
(ท่ีไม่มีไทย)

มีไ
ทย

ไม
่มีไ

ทย
แผ

น 
DE

 ระ
ยะ

 2
0ปี

ตวั
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ดัใ
นไ

ทย

เป้าหมาย
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ

นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย
เพ่ือระบเุป้าหมายท่ีสอดคล้องกนั และตวัชี้วดัร่วม

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั รวบรวมจากหลายแหล่งขอ้มูล
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ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

แผนงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง* 
• เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ช่วงปี 2558-2573
• แนวทางขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ผ่านพลงัประชารฐั

ระบุเป้าหมายที่สอดคลอ้งกนั ระบุตวัชีว้ดัร่วม
ตวัชีว้ดัร่วมเหล่าน้ีจะถูกน าไปประมวลร่วมกบักรณีศกึษาใน
ต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะตวัชีว้ดัเพิม่เติมทีเ่หมาะสม

แผนระดบั
ประเทศ

แผนเฉพาะ
ด้านดิจิทลั

แผนยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (พ.ศ. 2561-2564)

(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564



ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
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วิสยัทศัน์

“ประเทศมคีวามมัน่คง มัน่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรอืเป็นคตพิจน์
ประจ าชาตว่ิา “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

• ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเน่ือง ยกระดบัเขา้สูก่ลุ่มประเทศรายได้
สงู ความเหลื่อมล ้าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รบัประโยชน์จากการพฒันา
อย่างเท่าเทียม

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขนัสูง
สรา้งเศรษฐกจิและสงัคมแห่งอนาคต และเป็น
จดุส าคญัของการเชือ่มโยงในภูมภิาคทัง้การ
คมนาคมขนสง่ การผลติ การคา้ การลงทนุ

• มีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการ
พฒันาต่อเน่ือง อาท ิทนุมนุษย์ ทนุทางปัญญา 
ทนุทางการเงนิ และทนุอืน่ๆ

• การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ
ด้านรายได้ และคณุภาพชวีติของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไมใ่ช้
ทรพัยากรธรรมชาตเิกนิพอด ี ไมส่รา้ง
มลภาวะต่อสิง่แวดล้อม

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกบักฎระเบยีบ
ของประชาคมโลก

• คนมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม มุง่
ประโยชน์สว่นรวมอย่างยัง่ยนื ทุกภาค
ส่วนในสงัคมยึดถือและปฏิบติัตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความมัน่คง ความมัง่คัง่ ความยัง่ยืน

เป้าหมาย

• การมีความมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ภายในประเทศและนอก
ประเทศ และมีความมัน่คงในทุกมิติ ทัง้มติิ
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และการเมอืง

• ประเทศมีความมัน่คงในเอกราชและ
อธิปไตย

• สงัคมมคีวามปรองดองและสามคัค ี ประชาชน
มคีวามมัน่คงในชวีติ มงีานและรายได้ที่ม ัน่คง 
มทีีอ่ยู่อาศยัและความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัย์สนิ

• มีความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้า
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ยุทธศาสตร์

• การรกัษาความสงบภายในประเทศ
• การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง
• การพฒันาศกัยภาพของประเทศใหพ้ร้อมเผชญิภยัคุกคาม

ทีก่ระทบต่อความมัน่คง ของชาติ
• การบูรณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คงกบัอาเซยีนและ

นานาชาติ รวมถึงองคก์ร ภาครฐัและทีม่ใิช่ภาครฐั
• การพฒันากลไกการบริหารจดัการความมัน่คงแบบองคร์วม

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขนั

1. ความมัน่คง

• การเกษตรสรา้งมลูคา่
• อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต
• สรา้งความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ว
• โครงสรา้งพื้นฐาน เชือ่มไทย เชือ่มโลก
• พฒันาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการ

ยุคใหม่

• ประชาชนกนิดอียู่ดแีละมคีวามสุข
• บ้านเมอืงมคีวามมัน่คงทุกมติิและระดบั
• กองทพั หน่วยงานดา้นความมัน่คงภาครฐั

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาความมัน่คง

• บทบาทและการยอมรบัในดา้นความมัน่คงของ
ไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

• การบริหารจดัการความมัน่คงมผีลส าเร็จทีเ่ป็น
รูปธรรมอย่างมปีระสทิธิภาพ

• ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 
เศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยนื

• ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขนั
สงู

• ความสุขของประชากรไทย
• ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ
• ความพร้อมของกองทพั หน่วยงานดา้น

ความมัน่คง ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คง

• บทบาทและการยอมรบัในดา้นความมัน่คง
ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

• ประสทิธิภาพการบริหารการจดัการความ
มัน่คงแบบองคร์วม

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

• รายไดป้ระชาชาติ การขยายตวัของ
ผลติภณัฑม์วล  รวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได ้

• ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• การลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา 
• ผลติภาพการผลติของประเทศ ทัง้ในปัจจัย

การผลติและแรงงาน



ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

11

ยุทธศาสตร์

• การปรบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม
• การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ
• ปฏริูปกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษ

ที ่21
• การตระหนักถงึพหุปัญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย
• การเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสุีขภาวะทีด่ ี
• การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์
• การเสรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีาในการสรา้งคุณค่าทางสงัคมและ

พฒันาประเทศ

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนัทางสงัคม

3. การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน

• การลดความเหลื่อมล า้ สร้างความเป็นธรรมในทุกมติิ
• การกระจายศนูยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สงัคมและ

เทคโนโลยี
• การเสริมสร้างพลงัทางสงัคม
• การเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนทอ้งถิ่นในการพฒันา 

การพึง่ตนเองและการจดัการตนเอง

• คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มคุีณภาพ พร้อมส า
หรบัวถิีชวีติในศตวรรษที ่21

• สงัคมไทยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้และสนบัสนุน
ต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ

• สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล า้ใน
ทุกมติิ

• กระจายศนูยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกจิ
และสงัคม เพิม่โอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มา
เป็นก าลงัของการพฒันาประเทศในทุกระดบั

• เพิม่ขดีความสามารถของชุมชนทอ้งถิ่นในการ
พฒันาการพึง่ตนเองและการจดัการตนเองเพือ่
สร้างสงัคมคุณภาพ

• การพฒันาคุณภาพชวีติ สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ทีด่ขีองคนไทย

• ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและการเรียนรู้
ตลอดชวีติ

• การพฒันาสงัคมและครอบครวัไทย

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

• ความแตกต่างของรายไดแ้ละการเขา้ถึง
บริการภาครฐัระหว่างกลุ่มประชากร

• ความกา้วหน้าของการพฒันาคน
• ความกา้วหน้าในการพฒันาจงัหวดัในการ

เป็นศนูยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและเทคโนโลยี

• คุณภาพชวีติของประชากรสงูอายุ
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ยุทธศาสตร์

• สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว
• สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล
• สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ
• พฒันาพืน้ทีเ่มอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมอืงทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเนื่อง
• พฒันาความมัน่คงน ้า พลงังาน และเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
• ยกระดบักระบวนทศัน์เพือ่กาหนดอนาคตประเทศ

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั

5. การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• ภาครฐัท ีย่ดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และใหบ้รกิารอย่าง
สะดวกรวดเรว็ โปรง่ใส

• ภาครฐับรหิารงานแบบบูรณาการโดยมยีุทธศาสตรช์าตเิป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพฒันาในทกุระดบั ทกุประเด็น ทกุภารกจิ และทกุพืน้ท ี่

• ภาครฐัมขีนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกจิ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและทกุภาคส่วนมี
ส่วนรว่มในการพฒันาประเทศ

• ภาครฐัมคีวามทนัสมยั
• บุคลากรภาครฐัเป็นคนดแีละเก่ง ยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม มจีติสานึก มี

ความสามารถสูง มุ่งม ัน่ และเป็นมอือาชพี
• ภาครฐัมคีวามโปรง่ใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
• กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ และมเีทา่ท ีจ่าเป็น
• กระบวนการยุตธิรรมเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอประชาชนโดยเสมอภาค

• อนุรกัษ์และรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ
วฒันธรรม ใหค้นรุ่นต่อไปไดใ้ชอ้ยา่งยัง่ยนื มสีมดุล 

• ฟ้ืนฟูและสรา้งใหม่ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดผลกระทบทางลบจากการพฒันา
สงัคมเศรษฐกจิของประเทศ 

• ใชป้ระโยชน์และสรา้งการเตบิโต บนฐาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มดุลภายในขดี
ความสามารถของระบบนิเวศ 

• ยกระดบักระบวนทศัน์ เพือ่กาหนดอนาคตประเทศ
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม 
บนหลกัของการมสี่วนร่วม และธรรมาภบิาล 

• ภาครฐัมวีฒันธรรมการทางานทีมุ่่งผลสมัฤทธิแ์ละ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ โปร่งใส 

• ภาครฐัมขีนาดทีเ่ลก็ลง พรอ้มปรบัตวัใหท้นัตอ่การ
เปลีย่นแปลง 

• ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

• กระบวนการยตุธิรรม เป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อสว่นรวม
ของประเทศ 

• การเติบโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
• สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติที่

เสื่อมโทรมไดร้บัการฟ้ืนฟู 
• พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มลูค่าเศรษฐกจิ

ฐานชวีภาพ 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

• ระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการสาธารณะของภาครฐั 

• ประสทิธิภาพของการบริการภาครฐั 
• ระดบัความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ

มชิอบ 
• ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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มิติท่ีได้รบัการพฒันา/ประเดน็ยทุธศาสตร์เป้าหมาย

 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มี
คุณธรรมและค่านิยมทีด่ ีมรีายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความ
มัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม ไดร้บัการคุม้ครองสทิธิข ัน้พื้นฐาน และ
มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม 
ตลอดจนสามารถด ารงชวีติอย่างมคีวามสุขในสงัคมสงูวยั

 เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิมโีครงสร้างทีเ่ขม้แขง็ มเีสถียรภาพ แข่งขนัได ้
ย ัง่ยนื มคีวามมัน่คงทางพลงังาน มกีารกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
มโีครงสร้างพืน้ฐานทีม่คุีณภาพและครอบคลุม มรีะบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐานสากล รวมทัง้มกีารสร้างมลูค่าเพิม่และยกระดบัความเจริญ
ในภาคส่วนต่างๆ ดว้ยการใชว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของ
ระบบนิเวศและสนบัสนุนการเติบโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

 เพื่อสร้างความมัน่คงภายในประเทศ ป้องกนัและลดผลกระทบจากภยั
คุกคามขา้มชาติ รวมทัง้ใหป้ระเทศไทยมส่ีวนส าคญัของความร่วมมือ
ในการพฒันาภายใต้กรอบต่างๆ ในระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
โลก

 เพื่อให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานทีย่ดึหน้าทีแ่ละพืน้ที ่รวมทัง้มกีารกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
มากขึ้น ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริ การ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทัว่ถึง ตรวจสอบได้ และปราศจาก
คอรปัชัน่

การเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุมนุษย์

การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม

การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้อย่างยัง่ยนื

การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ความมัน่คง

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการในภาครฐัและธรรมมาภบิาลใน
สงัคมไทย

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม

การพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิาค
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พฒันาคนทุกช่วงวยัเพือ่ใหค้นไทยเป็นคนด ี คนเก่ง มรีะเบยีบวนิัย และมคีุณภาพชีวติทีด่ ีมกีาร
พฒันาและดูแลผูสู้งอายทุีจ่ะมสีดัส่วนสูงขึน้ในสงัคมสูงวยัทัง้การสรา้งงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและ
ดูแลสุขภาพ เพือ่ชะลอความทุพพลภาพและโรคต่างๆ

1. ยทุธศาสตรก์ารเสริมสรา้ง และพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์

มุ่งเน้นการลดความเหลือ่มล ้าในทุกมติเิพือ่สรา้งความปรองดองในสงัคม การสรา้งโอกาสใหทุ้กคน
ในสงัคมไทยสามารถเขา้ถงึทรพัยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชพี เพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก 

2. ยทุธศาสตรก์ารสรา้ง ความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม 

ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั รวมถงึการปฏริูปภาษทีัง้
ระบบเพือ่รกัษาเสถยีรภาพและเพิม่ประสทิธภิาพของระบบเศรษฐกจิ การปรบัโครงสรา้งทัง้ห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บรกิาร การลงทุน การพฒันา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแขง็ ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน

มุ่งอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนืและเป็นธรรม บรหิารจดัการน้าใหม้ปีระสิทธภิาพ 

4. ยทุธศาสตรด้์านการเติบโต ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม เพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยืน

ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาในทุกมติ ิทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพใหป้ระเทศ 

5. ยทุธศาสตรด้์านความมัน่คง

ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคลือ่นการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ต่อเนื่อง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 ทัง้การเพิม่การลงทุนวจิยัและพฒันา และการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
ของการพฒันาวทิยาศาสตร์ฯ 

การพฒันากายภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง การเชือ่มโยงเครอืขา่ยโทรคมนาคม 
และการบรหิารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการพฒันาพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ พืน้ที่
เมอืง การเชือ่มโยงการเดนิทางและขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ การสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ
ดจิติอล สนับสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมที่เกดิจากการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง และการผลติชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นตน้

8. ยทุธศาสตรด้์านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม

7. ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบโลจิสติกส์

พฒันาภาค เมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสาคญัใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ ศักยภาพ 
โอกาสและขอ้จากดัของพืน้ที ่ รวมทัง้ความตอ้งการของภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง สรา้ง
ฐานเศรษฐกจิใหม่เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

9. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ

ประสานและพฒันาความร่วมมอืกนัระหว่างประเทศทัง้ในเชงิรุกและรบัอยา่งสรา้งสรรค์ โดย
มุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามขอ้ผูกพนัและพนัธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ทยมคีวาม
เกีย่วขอ้งในฐานะประเทศสมาชกิ ทัง้ในเวทรีะดบัโลก ระดบัภูมภิาค และระดบัอนุภูมิภาค 

10. ยทุธศาสตรด้์านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภมิูภาค

การบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบขอ้มูลของ
ภาคราชการและสามารถรอ้งเรยีนไดม้กีารสรา้งระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลโดยเฉพาะ
การประเมนิผลโครงการใหญ่ๆ ทีม่กีารใชจ่้ายงบประมาณจ านวนมากสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่ง
เป็นธรรม ประชาชนมสี่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รปัชัน่ มกีารกระจายอ านาจ และแบ่งภารกจิ
รบัผดิชอบทีเ่หมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมภิาค และทอ้งถิน่ 

6. ยทุธศาสตรด้์านการเพ่ิม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.)



แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

พฒันาทุนมนุษยส์ู่ยคุดิจิทลั ปฏิรปูกระบวนทศัน์การท างานและการ
ให้บริการภาครฐั

สรา้งโอกาสอย่างเท่าเทียม

DIGITAL THAILAND

1. ประเทศไทยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทลั พฒันา
นวตักรรมและสรา้งสรรค์
ธรุกิจแนวใหม่

2. อุตสาหกรรมดิจิทลัมี
บทบาทและความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจและสงัคมเพ่ิมขึ้น

3. ภาคธรุกิจไทยโดยเฉพาะ
ธรุกิจฐานรากและ SMEs ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการสรา้ง
ศกัยภาพในการท าธรุกิจ

4. ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทลั

5. คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

6. ประชาชนสามารถพฒันา และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักรู ้เข้าใจ และมี
ทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)

7. ก าลงัคนด้านดิจิทลัมีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญระดบั
มาตรฐานสากล

8. กระบวนทศัน์ในการปฏิบติังาน การบริหารจดัการและการ
ให้บริการของภาครฐั เปล่ียนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ปฏริปูประเทศไทยสู ่ดิจิทลัไทยแลนด ์(Digital Thailand)วิสยัทศัน์
ดิจิทลัไทยแลนด ์(Digital Thailand)
“ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค ์และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลัอย่างเต็มศกัยภาพในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน นวตักรรม ขอ้มลู ทุนมนุษย ์และทรพัยากรอืน่ใด เพื่อ
ขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง ม ัง่คัง่ และยัง่ยนื”

เป้าหมาย



เป้าหมาย กรอบทิศทาง และประเดน็ยทุธศาสตรภ์ายใต้แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมดจิิทลั

Digital Thailand 1: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิท ัล
ตามแนวทางประชารฐั

Digital Thailand 2: Full Transformation
ประเทศไทยกา้วสู่ดจิิทลัไทยแลนด์ทีข่บัเคลื่อนและ
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิท ัลได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ

Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว 
สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลั สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิและคุณค่าทางสงัคมอย่างย ัง่ยนื

1 ปี 6 เดอืน 5 ปี 10 ปี 20 ปีระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4

มิติท่ีได้รบัการพฒันา/ประเดน็ยทุธศาสตร์

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก 
ด้วยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีดิจทิลั เป็นเครื่องมอื
หลกัในการสรา้งสรรคน์วตักรรมการผลติ การบรกิาร

• สรา้งโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทยีม ด้วยข้อมูลข่าวสาร
และบรกิารผ่านสื่อดิจทิลัเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติของ
ประชาชน

• พฒันาทนุมนุษย์สู่ยุคดิจทิลั ด้วยการเตรยีมความพร้อม
ให้บุคลากรทุกกลุ่ม มคีวามรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อ
การด าเนินชวีติและการประกอบอาชพีในยุคดจิทิลั

• ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บรกิารของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มปีระสิทธิภาพ 
และประสทิธผิล

ยุทธศาสตร์ท่ี  1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยี
ดจิทิลั

ยุทธศาสตรท่ี์ 3: สรา้งสงัคมคุณภาพที่ทัว่ถึงเท่าเทยีม
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: ปรบัเปลี่ยนภาครฐัสู่การเป็นรฐับาล
ดจิทิลั

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

ยุทธศาสตร์ ท่ี  6 : สร้า ง ความเ ชื่อมัน่ ใ นการใ ช้
เทคโนโลยดีจิทิลั

โครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจ

สงัคม

รฐับาล

ทุนมนุษย์

ความเช่ือมัน่

เป้าหมาย



แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม มีเป้าหมายของแต่ละช่วงท่ีแตกต่างกนั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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โครงสร้างพื้นฐาน อนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูถึงทุกหมู่บ้าน
ทัว่ประเทศ

เชื่อมกบัประเทศในภมูภิาคอื่น รองรบัการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ
ทุกอุปกรณ์

อนิเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที ่ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ ติดอาวุธดจิิทลัให้ SMEs วสิาหกจิ
ชุมชน และวางรากฐานใหเ้กดิการ
ลงทุนในคลสัเตอร์ดจิิทลั

ผู้ประกอบการไทยเปลีย่นมาท าธุรกจิ
ดว้ยดจิิทลั ส่วน Digital Technology
Startup และคลสัเตอร์ดจิิทลัเริ่มมี
บทบาทในระบบเศรษฐกจิไทย

ผู้ประกอบการไทยแข่งขนัไดด้ว้ย
นวตักรรมดจิิทลั และเชื่อมโยงไทยสู่
การคา้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก

กจิกรรมทางเศรษฐกจิทุกกจิกรรม 
เชื่อมต่อภายในและระหว่างประเทศ 
ดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั

สงัคม ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ต
ความเร็วสงูและบริการพืน้ฐานของรฐั
อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม

ประชาชนเชื่อม ัน่ในการใชด้จิิทลั
และเขา้ถึงบริการและการเรียนรู้ตลอด
ชวีติผ่านดจิิทลั

ประชาชนใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย/ี
ขอ้มลู ในทุกกจิกรรมในชวีติประจาวนั

เป็นประเทศทีไ่ม่มคีวามเหลื่อมล า้ดา้น
ดจิิทลั

รฐับาล หน่วยงานรฐัมกีารท างานทีเ่ชื่อมโยง
และบูรณาการขอ้มลูขา้มหน่วยงาน

การท างานระหว่างภาครฐัจะเชื่อมโยง
และบูรณาการเหมอืนเป็นองคก์รเดยีว

รฐัจดัใหม้บีริการทีข่บัเคลือ่นโดยความ
ต้องการของประชาชน เปิดเผยขอ้มลู 
และใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

เป็นประเทศผู้น าในภมูภิาคดา้น
รฐับาลดจิิทลั ทัง้การบริหารจดัการรฐั
และบริการประชาชน

ทุนมนุษย์ ก าลงัคน (ทุกสาขา) มทีกัษะดา้น
ดจิิทลัเป็นทีย่อมรบัในตลาดแรงงาน
ทัง้ในและต่างประเทศ

ก าลงัคนสามารถท างานผ่านระบบ
ดจิิทลัแบบไร้พรมแดน มผีู้เชีย่วชาญ
ดจิิทลัต่างประเทศเขา้มาท างานใน
ไทย

ประเทศไทยเกดิงานคุณค่าสงู และ
ก าลงัคนทีม่คีวามเชีย่วชาญดจิิทลั
เฉพาะดา้นเพยีงพอต่อความต้องการ

เป็นหน่ึงในศนูยก์ลางดา้นก าลงัคน
ดจิิทลัของภมูภิาคทัง้ในรายสาขาและ
ผู้เชีย่วชาญดจิิทลั

ความเช่ือมัน่ รฐับาลออกชุดกฎหมายดจิิทลัที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองคก์รที่
เกีย่วขอ้งในการขบัเคลื่อนงาน

ไทยมสีภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการทาง
ธุรกรรมดจิิทลั มรีะบบอ านวยความ
สะดวกและมมีาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มกีฎหมาย/ ระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการคา้ การท า
ธุรกรรมดจิิทลั

เป็นประเทศต้นแบบทีม่กีารพฒันา
ทบทวนกฎระเบียบ กติกา ดา้นดจิิทลั 
อย่างต่อเน่ือง จริงจงั

1 ปี 6 เดอืน 5 ปี 10 ปี 20 ปีระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4
Digital Foundation Global Digital LeadershipDigital Thailand 2: Full 

Transformation
Digital Thailand 1: Inclusion



Digital Society

เขา้ถงึ (Accessible) พรอ้มใช ้(Available) และจ่ายได ้(Affordable)

ขบัเคลือ่น New S-Curve เพิม่ศกัยภาพ และการสรา้งธุรกจิเพิม่มูลค่า

สรา้งการมส่ีวนร่วม และการใชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทียม

กฎระเบยีบทนัสมยั เชือ่มัน่ในการลงทุน มคีวามมัน่คงปลอดภยั

สรา้งคน สรา้งงาน สรา้งความเขม้แขง็จากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเรว็ และเชือ่มโยงเป็นหนึ่งเดยีว

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

สร้างสรรค์สงัคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ปรบัเปล่ียนภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั

พฒันาก าลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั

สร้างความเช่ือมัน่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

ไทยสามารถสร้างสรรคแ์ละใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลัได้
อย่างเต็มศกัยภาพในการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานนวตักรรม ขอ้มลู 
ทุนมนุษย ์และทรพัยากรอื่นๆ เพื่อ
ขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

ยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อมรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 “พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ”

1. โครงข่ายอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน

2. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของรายได้มวลรวมประชาชาติ
ต่อหวั

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างประเทศ

4. โครงข่าย แพร่สญัญาณภาพโทรทศัน์และ
กระจายเสยีงวทิยุระบบดจิิทลัครอบคลุมทัว่
ประเทศ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้

ครอบคลุมทัว่ประเทศ มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ 
ตอบสนองความต้องการการใชง้านของทุกภาคส่วน 

 ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียนโดยการสร้าง
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการใชป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง 

 จดัใหม้นีโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
คลื่นความถี่ (Refarm and Release) และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต รวมทัง้ปรับแก้กฎหมาย เพื่อ
สนบัสนุนการใช้ทรัพยากรประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานสากล

 ปรบัรฐัวสิาหกจิโทรคมนาคมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
และความกา้วหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทลัให้เท่าทนัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้

ประชาชนทุกส่วนเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตไดใ้นราคาที่เหมาะสม และประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตในอาเซยีน

1.1 ทุกหมูบ่้านมบีรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูเข้าถงึ ภายใน 2 ปี
1.2 ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลเมอืงทุกจังหวดัและพืน้ที่

เศรษฐกจิ เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต ่ากว่า 100 
Mbps ภายใน 3 ปี

1.3 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
องค์การบรหิารส่งท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน มี
บริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยความเร็วไม่ต ่ากว่า 30 Mbps 
ภายใน 5 ปี

1.4 มบีรกิารอนิเทอร์เน็ตเคลือ่นทีค่วามเร็วสูง (Mobile Broadband) 
ทีส่ามารถเข้าถงึและพร้อมใช้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมพื้นที่
ทุกหมูบ่้าน พืน้ทีชุ่มชน และสถานทีท่่องเทีย่วภายใน 2 ปี

2.1 ค่าบรกิารอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
มวลรวมประชาชาตต่ิอหวั

3.1 มจีุดเชือ่มต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศ (IXP) ทีเ่ป็นศูนย์กลางของ ASEAN ตอนเหนือ ภายใน
2 ปี

3.2 มผีูใ้ห้บรกิารข้อมูล (Content Provider) ระดับโลกมาลงทุนตัง้
ศูนย์ข้อมลู ภายใน 3 ปี

4.1 มโีครงข่ายดจิทิลัทวีคีรอบคลุมทัว่ประเทศ ภายใน 1 ปี
4.2 มรีะบบวทิยุดจิทิลัให้บรกิารภายใน 3 ปี

ตวัช้ีวดั



เปล่ียนผา่นการท างานของภาคเอกชนสูร่ะบบดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่2 “ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั”

เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการไทยดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

1.  ขีดความสามารถ ในการแข่ง ข ันของ
ผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยดีจิิทลั

2. สดัส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทัง้ในภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
เขา้ถึงเทคโนโลยดีิจิทลัสามารถแข่งข ันได้
ทัง้ในเวทภีมูภิาคและเวทโีลก

3. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวตักรรมและมี
ความเชีย่วชาญในการใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึน้

4.  สัด ส่วนมูล ค่ า เพิ่ม ของ อุตสาหกร รม
เทคโนโลยดีิจิทลัต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25

5. ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้น าอุตสาหกรรม
ดจิิทลัของภมูภิาค

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ เพื่อ

สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและส่งเสริมขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัปฏิรูปการท า
ธุรกจิตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของ
ชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิท ัล โดยด าเ นินการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน

 เร่งสร้าง ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิท ัล (Digital Technology
Startup) เพื่อให้เป็นฟันเ ฟืองส าคัญในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกจิดจิิทลั

 พฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขนัไดใ้นอนาคต

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้
1.1 สดัส่วนมูลค่าการผลติสนิคา้และบรกิารภายในประเทศของ

ธุรกิจ SMEs เพิม่เป็นร้อยละ 50 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

1.2 ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพิม่ข ึ้นจากการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั

2.1 เพิม่สดัส่วนของธุรกจิ SMEs และวสิาหกจิชุมชนในการขาย
สนิคา้ออนไลน์เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 20

3.1 อนัดับของประเทศไทยในดัชนีชี้วัดการใช้นวัตกรรมและ
ความเชี่ยวชาญในการ ใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global 
Competitiveness Index อยูใ่นอนัดบัที ่30

4.1 สัดส่วนมูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลต่อ 
GDP เพิม่ข ึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25

5.1 มูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิลัของไทยติด 1 ใน 3 
อนัดบัตน้ของภูมภิาค (Top 3 Digital Industry Leader)

5.2 เพิ่มมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล
ภายในประเทศเพิม่ขึน้

ตวัช้ีวดั



สร้างความเท่าเทียมกนัในสงัคมด้วยเศรษฐกิจดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่3 “สรา้งสงัคมคุณภาพทีท่ ัว่ถงึเท่าเทยีมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั”

ลดความเหลื่อมล ้าทางโอกาสของประชาชนกลุ่มทีย่งัไมส่ามารถเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั

1. ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศยัใน
พื้นที่ห่ างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการ
สามารถเข้าถึ ง และใช้ปร ะโยช น์จาก
เทคโนโลยดีจิิทลั

2. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิท ัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
(Digital Literacy)

3.  ประชาชนสามารถเข้าถึ ง  การศึกษา 
สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่าน
ระบบดจิิทลั

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 สรา้งโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรบัประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มผูพ้กิาร กลุ่มผูท้ี่อยูอ่าศยัในพืน้ที่ห่างไกล

 พฒันาศกัยภาพของประชาชนในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้กิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิด
วเิคราะห ์และแยกแยะขอ้มูลข่าวสารในสงัคมดจิทิลัทีเ่ปิดกว้าง
และเสรี

 สรา้งสื่อ คลงัสื่อ และแหล่งเรียนรู ้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิต  ที่ ประชาชนเข้าถึง ไ ด้อย่ างสะดวกผ่านทั ้ง ร ะบบ
โทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสยีง และสื่อหลอมรวม

 เพิ่มโอกาสในการเรียนรู ้ และได้ร ับบริการการศึกษาที่ม ี
มาตรฐานของนกัเรยีนและประชาชนแบบทุกวยั ทุกที่ ทุกเวลา 
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

 เพิ่มโอกาสการได้ร ับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่
ทนัสมยั ทัว่ถงึ และเท่าเทียม รองรบัการเข้าสู่สงัคมสูงวยัด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้
1.1 ศูนยด์จิทิลัชุมชนทีม่บีรกิารอุปกรณ์เชือ่มต่อ และ Free-Wi-

Fi ครอบคลุมทุกต าบลทัว่ประเทศ
1.2 สดัส่วนของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตที่อายุเกิน 50 ปี เพิม่เป็น 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25
1.3 ประชาชนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ทัง้ด้านพื้นที่

และขอ้จ ากดัดา้นร่างกาย) สามารถใชบ้รกิารภาครัฐได้โดย
ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นพืน้ที ่ดา้นเวลา และภาษา

2.1 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู ้ ความเขา้ใจ 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลให้เกิดประโยชน์แล ะ
สรา้งสรรค์ (Digital Literacy)

3.1 ประชาชนทุกวัยทัว่ประเทศ สามารถเขา้ถึงบริการการ
เรียนรู ้ระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs) ได้ตามความ
ตอ้งการ

3.2 ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการให้
ค าแนะน าดา้นสุขภาพ และวนิิจฉัยโรคเบื้องตน้

3.3 ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเขา้ถึงบริการแบบ one stop 
service ที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน ตลอดทุกช่วงอายุ
ตัง้แต่เกดิจนตายผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั

ตวัช้ีวดั



พฒันารฐับาลไทยสู่การเป็น e-Government

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่4 “ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั”

รฐับาลไทยเปลี่ยนผ่านสูร่ฐับาลดจิทิลั มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารประชาชนและการเปิดเผยข้อมลู และบูรณาการท างานระหวา่งหน่วยงานภาครฐั

1.  บริ กา รภาครัฐ ต อบสนองป ร ะชาชน 
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย า

2. ใหป้ระชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก 
และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
และการมส่ีวนร่วมของประชาชน

3. มโีครงสร้างพืน้ฐานดจิิทลัภาครฐัการจัดเก็บ
และบริหารฐานข้อมูลที่บู รณาการไม่
ซ า้ซอ้น สามารถรองรับการเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการ
ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 จดัใหม้บีริการอจัฉริยะ (Smart Service) ที่ขบัเคลื่อนโดย

ความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen 
Driven)

 ปรบัเปลีย่นการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มี
ประสทิธิภาพและธรรมาภบิาล

 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open 
Data) และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน
ของรัฐ (Open Government) เพื่อน าไปสู่การเป็นดิจิทลั
ไทยแลนด์

 พฒันาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government
Service Platform) เพื่อรองรับการพฒันาแอปพลิเคชัน่
หรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุก
หน่วยงานภาครฐั

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้
1.1 ลดการใช้ส าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (smart 

service) ไม่น้อยกว่า 79 บรกิาร
1.2 มีระบบอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด าเนิน

ธุรกิจ (doing business platform) โดยมีการจัดท าระบบ
สนับสนุนการด าเนินธุรกจิในช่วงเริม่ตน้

2.1 อนัดบัการประเมนิดชันี Corruption Perception Index ของ
ไทยดขี ึน้ 10 อนัดบั

2.2 ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มี
อนัดบัเพิม่ข ึน้ 10 อนัดบั

3.1 มกีฎหมาย e-Gov ทีม่หีลกัการครอบคลุมถึง นโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์รฐับาลดจิดิลัก าหนดและรับรองมาตรฐาน
บริการดิจิทัลของรัฐ การปกป้องขอ้มูล ดูแลความมัน่คง
ปลอดภยัขอ้มูลหน่วยงานรัฐ ติดตามการปฎิบัติตามแผน
และมาตรฐาน

3.2 มีบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure/Data Center) ผ่านบรกิารเครือข่าย
ภาครัฐ (GIN) บริการ  G-Cloud และ  ร ะบบจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์กลางเพือ่สือ่สารในภาครฐั (MailGoThai)

ตวัช้ีวดั



พฒันาทุนมนุษยใ์ห้พร้อมต่อการท างานในเศรษฐกิจดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่5: พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

พฒันาบุคลากรในทุกระดบัใหพ้รอ้มต่อเศรษฐกจิดจิทิลั

1. บุคลากรในวชิาชพีดา้นดจิิทลัมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สาขาที่ขาดแคลน หรือมีความส าคญัต่อ
การสร้างนวตักรรมดจิิทลั

2. เกดิการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจ
ใหม่  จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิท ัล 
จ านวน 20,000 งาน

3. บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และ
ทกัษะดา้นดจิิทลั

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิท ัลให้แก่บุคลากรใน

ตลาดแรงงาน ทัง้ บุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกสาขา
อาชพี ตลอดจนส่งเสริมการพฒันาบุคลากรวยัท างาน และ
วยัเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้าง
รายได้รูปแบบใหม่ น าไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้าและ
บริการไดเ้ท่าทนัความต้องการของผู้รบัประโยชน์

 ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กบับุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทีป่ฏิบัติงานในภาครัฐและ
เอกชน

 พฒันาผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้
1.1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิท ัลมีคุณภาพและ

ปริมาณเพยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาทีข่าด
แคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวตักรรม
ดจิิทลั

2.1 เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ 
จากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั จ านวน 20,000
งาน

3.1 บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามคีวามรู้และทกัษะด้าน
ดจิิทลั

ตวัช้ีวดั



สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนในการเปล่ียนแปลงสูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่6 “สรา้งความเชือ่มัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั”

ปรบัปรุงกฎหมายให้เหมาะกบัเศรษฐกจิดจิทิลั ประชาชนใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัไดอ้ยา่งปลอดภยั

1. ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อม ัน่ ใน
การท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

2. มชุีดกฎหมาย กฎระเบียบที่ท ันสมยั เพื่อ
รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิิทลั

3. มมีาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท า
ธุรกรรม

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 จดัใหม้รีะบบนิเวศทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิและการ

ปรบัปรุงคุณภาพชวีติของประชาชนโดยสร้างความมัน่คง
ปลอดภยัในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัด้วยการก าหนด
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาใหม้คีวามทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า และ
การใชป้ระโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งภาครัฐจะ
เป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่างๆ

 ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิและสงัคมดจิิทลั
ให้มีความทนัสมยั สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยี
ดจิิทลัและบริบทของสงัคม

 สร้างความเชื่อม ัน่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและการท า
ธุรกรรมออนไลน์

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้
1.1 มผูี้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพิ่มสูงขึน้ต่อเน่ืองและ

มูลค่า e-Commerce เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 ต่อปี
2.1 ผลักดัน Data Protection Law และปร ับแก้ไข 

Computer Crime Law ใหบ้งัคบัใชไ้ดภ้ายใน 3 ปี
3.1 ภาคธุรกจิด าเนินธุรกจิภายในและระหว่างประเทศได้

สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนท าธุรกรรมผ่านสื่อดิจิทัล
ลดลง

3.2 กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาที่ส ัน้ลงตาม
เกณฑข์องกลุ่มผูน้ าในดชันี Ease of Doing Business 
ภายใน 2 ปี

3. 3  มีมาตรฐานด้านข้อมูล  และมาตรฐานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อให้สามารถแลกเปลี่ยน และ
เชื่อมโยงขอ้มูลภายในหน่วยงานภาครฐั และระหว่าง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน

3.4 อนัดบัการประเมินวดัดชันี World Bank’s Ease of 
Doing Business ของไทยดีขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อนัดบั 
ภายใน 3 ปี

ตวัช้ีวดั



แผนปฏิบติัการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

25

เพิม่รายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรือน และการกระจายรายได้และความมัง่คัง่
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตลอดจน เพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยี
ดจิิทลัในกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ1

ขยายอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงูใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่และสร้างโอกาสให้
ประชาชนในชนบทเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตดว้ยต้นทุนทีไ่ม่ต่างกบัประชาชน
ในเมอืง

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัรองรบัการเปล่ียนแปลง 4

ประหยดัการใชก้ระดาษในทุกข ัน้ตอนการท างาน ลดเวลาในการติดต่อ/
รับบริการภาครัฐ และเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ ส าหรับ
ประชาชนและภาคธุรกจิ

พฒันารฐับาลดิจิทลั3
พฒันาทกัษะดา้นดจิิทลัใหก้บัทุกอาชีพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ
การสร้างธุรกจิรูปแบบใหม่ และพฒันาทกัษะดา้นดจิิทลัของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้
เทคโนโลยดีจิิทลัอย่างสร้างสรรค์

พฒันาก าลงัคนดิจิทลั 6

เพิม่คุณภาพชวีติ โอกาสในการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ และโอกาสใน
การเขา้ถึงความรู้ดา้นทกัษะอาชพี ให้กบัประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ
ผู้พกิาร และกลุ่มคนชายขอบ ตลอดจนเพิม่ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัยส์นิใหป้ระชาชนในทุกพืน้ที่

สร้างสงัคมคุณภาพ2

ขจดัภยัคุกคามไซเบอร์ การโจมตีเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครัฐ เน้ือหาไม่
เหมาะสมทางอนิเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ
ตลอดจนสร้างความเชื่อม ัน่ให้กบัภาคธุรกิจและประชาชนในการท า
ธุรกรรมออนไลน์

สร้างความเช่ือมัน่ 5

การเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในระยะ 5 ปี – ปฏิรูปและขบัเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวตักรรม (Innovation Driven Economy) โดยการพัฒนา
ประเทศจากฐานรากในทกุๆ มติทิางเศรษฐกจิและสงัคม 

เป้าหมาย



ประเดน็ขบัเคลื่อนการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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เป้าหมายและตวัช้ีวดัการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

- ธุรกจิ SMEs ปรบัเปลีย่นเป็น Digital SMEs 500,000 ราย
- อตัราการเติบโตของ GDP เพิม่ขึน้ร้อยละ 2 ในปี 2564 จากการน าเทคโนโลยดีจิิทลัไปใชป้ระโยชน์ทุกภาคส่วน
- สดัส่วนมลูค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีจิิทลัต่อ GDP เพิม่ขึน้เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.2
- เพิม่การลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิม่ในประเทศอย่างน้อย 50,000 ลา้นบาท (เริ่มต้นปี 2563)

สร้างสงัคมคณุภาพ

- อตัราการเติบโตของ GDP เพิม่ขึน้ร้อยละ 2 ในปี 2564 จากการน าเทคโนโลยดีจิิทลัไปใชป้ระโยชน์ทุกภาคส่วน
- อนัดบัการพฒันาดา้นไอซทีขีองประเทศในดชันี ICT Development Index (IDI) อยู่ในกลุ่มประเทศทีม่กีารพฒันา

สงูสุด 60 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึง Access Index) การใชง้าน (Use Index) และทกัษะผู้ใช ้(Skills Index)
- เมอืงอจัฉริยะ 77 เมอืง

พฒันารฐับาลดิจิทลั - ผลคะแนนการจดัอนัดบั E-Government Development Index เพิม่ขึน้ร้อยละ 25

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทลัรองรบัการเปล่ียนแปลง

- อนัดบัการพฒันาดา้น Technological Infrastructure ของ World Competitiveness Scoreboard อยู่ใน 35 อนัดบั
แรก

- โครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนดท์ีค่รอบคลุม 74,965 หมู่บ้านทัว่ประเทศ (100%)
- ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการเชื่อมต่อและแลกเปลีย่นขอ้มลูในภมูภิาค

สร้างความเช่ือมัน่ - อนัดบัความเสีย่งจากการโจมตีทางไซเบอร์ต ่ากว่าอนัดบั 10 ของโลก

พฒันาก าลงัคนดิจิทลั - ประชาชนร้อยละ 75 มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัอย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์
- สร้างก าลงัคนดจิิทลั 500,000 คน

หมายเหต:ุ ตวัหนังสอืสแีดงคอืตวัชี้วดัทีเ่ป็นดชันี
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หน่วยงานเจ้าภาพ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

11 กระทรวง 49 หน่วยงาน

• พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละ
บรกิารดจิทิลัเพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติ

• ปรบัเปลี่ยนคณุภาพกระบวนการท างาน/บรกิารภาครฐัสู่ระบบดจิทิลัอย่างมปีระสทิธภิาพและ
มัน่คงปลอดภยั

• ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะด้านเทคโนโลยดีิจทิลัใหแ้กป่ระชาชนและผู้ท างานทกุสาขาอาชพีเพื่อ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยดีิจทิลั

• เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในเชงิดจิทิลัและสรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลย ี ใน
การด าเนินธรุกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

แนวทาง

เป้าหมาย
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสูก่ารเป็นประเทศทีข่บัเคลื่อนและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Transformation) ในทกุภาคสว่นของระบบเศรษฐกจิ
และสงัคมอย่างเตม็ศกัยภาพ

ตวัช้ีวดั
ผลการจดัอนัดบัขดีความพรอ้มของประเทศด้านโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิลั (Network Readiness Index : NRI) ดขีึน้ ไม่น้อยกว่า 5 อนัดบั ตามการจดัอนัดบั
ของ World Economic Forum (WEF)



2561 2562

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเพิม่โอกาสในการ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละ
บรกิารดจิทิลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิต

1,529.44 544.65

ปรบัเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการท างาน/บรกิาร
ภาครฐัสู่ระบบดจิทิลัอยา่งมปีระสทิธิภาพและ
มัน่คงปลอดภยั

2,406.45 2,245.98

ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
ใหแ้ก่ประชาชนและผูท้ างานทุกสาขาอาชีพเพื่อ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

195.75 92.56

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในเชงิดิจทิลั
และสรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยี ใน
การด าเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

224.23 295.45

รวม 4,355.87 3,178.64

งบบูรณาการด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทีม่า: กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
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แนวทางการบูรณาการ งบประมาณท่ีจดัสรร (ล้านบาท)

งบประมาณเพิม่ข ึน้จาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า

งบประมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า



ตวัช้ีวดัภายใต้แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนบูรณาการฯ
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พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อเพิม่โอกาสใน
การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
และบริการดจิิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ

ปรบัเปลีย่นคุณภาพกระบวนการท างาน/
บริการภาครฐัสู่ระบบดจิิทลัอย่างมี
ประสทิธิภาพและมัน่คงปลอดภยั

ใหค้วามรู้และเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
ดจิิทลัใหแ้ก่ประชาชนและผู้ท างานทุกสาขา

อาชพีเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยดีจิิทลั

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในเชงิ
ดจิิทลัและสร้างความเชื่อม ัน่ในการใช้
เทคโนโลย ีในการด าเนินธุรกจิทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ

8 โครงการ 36 โครงการ 3 โครงการ 8 โครงการ

ตวัช้ีวดั
• รอ้ยละ 70 ของโรงเรยีน โรงพยาบาล ส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล และศูนยด์จิทิลัชุมชนทีม่บีรกิาร
อนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงเขา้ถงึ

• จ านวนบรกิารของรฐัทีต่่อยอดการพฒันาจาก
โครงขา่ยภาครฐัไม่น้อยกว่า 2 เรือ่ง

• จ านวนหมู่บา้นทีค่า้ขายสนิคา้ชุมชนออนไลน์
เพิม่ข ึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 และมูลคา่การ
คา้ขายสนิคา้ชุมชนเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10

ตวัช้ีวดั
• จ านวนบรกิารหรอืฐานขอ้มูลทีบู่รณาการระหว่าง
หน่วยงานภายใตแ้ผนพฒันารฐับาลดจิทิลั อยา่ง
น้อย 9 ดา้น

• ผลการจดัล าดบั Global Open Data Index ดขี ึน้ 
2 อนัดบั

• จ านวนการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ของภาครฐั 
(Big Data Analytics) ไม่น้อยกว่า 5 เรือ่ง

ตวัช้ีวดั
• จ านวนก าลงัคนดา้นดจิทิลัระดบัอาชพีและ
เชีย่วชาญ (Professional & Specialist) เพิม่ข ึน้ 
5,000 คน

• จ านวนเจา้หน้าทีภ่าครฐัไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพดจิทิลัไม่น้อยกว่า 40,000 คน

• จ านวนผูไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะ ความเขา้ใจและ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั หรอื Digital Literacy ไม่
น้อยกว่า 100,000 คน

ตวัช้ีวดั
• จ านวนสนิคา้และบรกิารทีม่นีวตักรรมดจิทิลัตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม (S-Curve) 
ไม่น้อยกว่า 2 เรือ่ง

• มูลค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์มอีตัราการเตบิโต
เพิม่ข ึน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

• ผลการจดัอนัดบั Global Cybersecurity Index 
โดย ITU อยูใ่น 20 อนัดบัแรก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• ดศ. (สดช.)
• ศธ. (สอศ.)

• สธ. (สป.)
• วธ. (กรมศลิปากร)

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
• กษ (ปม. ปส. มก
อช. กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ฯ กสก.)

• ดศ. (สป. สดช.)

• มท. (ปค.)
• สธ. (สป. กรมคว
คุมโรค)

• อก. (สป. กพร. 
สอน.)

• วท. (วศ.)

• นร. (สพร. ก.พ. 
สคบ.)

• กค. (ธร.)
• คค. (สป.)
• พณ. (สนค.)

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• นร. (สพร.)
• อก. (สป.)

• ศธ. (สป.)
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• ดศ. (สพธอ. สป.)
• วท. (GISTDA)

• พณ. (สคร.)

หมายเหต:ุ ตวัหนังสอืสแีดงคอืตวัชี้วดัทีเ่ป็นดชันี



แผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั พ.ศ. 2561-2564

ทีม่า: ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

31

วิสยัทศัน์ สู่เศรษฐกจิดจิิทลัทีม่พีลวตัร บนฐานของสงัคมทีรู่้คดิ รู้เท่าทนั และก าลงัคนทีส่ามารถปรบัตวัและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวตักรรมดจิิทลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 1
พฒันาก าลงัคนสู่ยคุดิจิทลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 2
ยกระดบัภาคเศรษฐกิจิสู่ดิจิทลั

ไทยแลนด์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3
ขบัเคล่ือนชมุชนสู่สงัคมดิจิทลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 4
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั

นวตักรรมดิจิทลั

เป้าหมาย ระดบัผลกระทบ

ระดบัผลลพัธ์

• อตัราการเติบโตของผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี
• กลุ่มทีม่รีายไดต้ ่าสุดร้อยละ 40 มรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างน้อยร้อยละ 15

• อตัราความเขม้ขน้ในการใชง้านดา้นดจิิทลัในประเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 10
• สดัส่วนของมลูค่าอุตสาหกรรมดจิิทลัต่อผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) เพิม่เป็นร้อยละ 20

Digital Manpower

Digital Citizen

Digital Transformation

Digital Industry Promotion

Digital Startup

Digitalized Community

Social Digital Innovation

Smart City

Big Data & Innovation

Cyber Security

ยทุธศาสตร์



เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
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ยทุธศาสตรที์ ่1 พฒันาก าลงัคนสู่ยคุดจิทิลั

Digital Manpower

Digital Citizen

ส่งเสริมการสรา้งบุคลากรและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโลยีและนวตักรรม

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• 500,000 Digital Manpower 
ใหก้บัประเทศ

แนวทางการด าเนินงาน

• เสริมทกัษะดา้นดจิิทลัใหค้นท างาน
• สร้างเดก็และเยาวชนรุ่นใหม่เป็น Coder
• เพิม่ขดีความสามารถบุคลากรดจิิทลั
• ตลาดแรงงานดา้นดจิิทลัไทยสู่สากล

เสริมสรา้งทกัษะด้านดิจิทลัให้กลุ่มประชาชนทัว่ไป

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• 30,000,000 Digital Citizen 
ปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงได้

แนวทางการด าเนินงาน

• กระตุ้นใหป้ระชาชนอยากเรียนรู้
• พฒันาแอปพลเิคชนั
• จดัพืน้ทีก่ารเรียนรู้ทกัษะดจิิทลัดว้ยตนเอง

ยทุธศาสตรที์ ่2 ยกระดบัภาคเศรษฐกจิสิู่ดจิทิลัไทยแลนด 

Digital Transformation

Digital Industry Promotion

พฒันาธรุกิจการเกษตร อุตสาหกรรม บริการเข้าสู่ดิจิทลัไทยแลนด์

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• 25,000 Digital Enterprises ธุรกจิที่
ปรบัเปลีย่นสู่แพลตฟอร์มดจิทิลั

แนวทางการด าเนินงาน

• สนับสนุนกจิกรรมสรา้งความตระหนัก
• กระตุน้ผูป้ระกอบการปรบัเปลีย่นธุรกจิดัง้เดมิสู่ 

Digitalized Enterprise
• ขยายธุรกจิการคา้ การลงทุน การสรา้งเครอืขา่ย

การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทลั

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• มูลค่าตลาด Digital Startup เพิม่ข ึน้
อยา่งน้อย 10 เท่า

แนวทางการด าเนินงาน

• สรา้งความเขม้แขง็จากภายในประเทศ
• เพิม่ขดีความสามารถของอุตสาหกรรมดจิทิลั
• ขยายตลาดและสรา้งความพรอ้มสู่สากล

Digital Startup

ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านดิจิทลั

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• 1,000 Digital Startups Business 
และมผีูส้ าเรจ็สู่การเป็น Unicorn

แนวทางการด าเนินงาน

• เร่งเตบิโตตลอดห่วงโซ่ชวีติของวสิาหกิจเริ่มตน้ดา้นดิจทิลั
• สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเตบิโต



เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

ทีม่า: ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
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ยทุธศาสตรที์ ่3 ขบัเคลือ่นชุมชนสู่สงัคมดจิทิลั

Digitalized Community

Social Digital Innovation

สรา้งชมุชนดิจิทลัทัว่ประเทศ

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• 24,700 Digitalized 
Community

แนวทางการด าเนินงาน

• สรา้งความตระหนักดา้นการใชด้จิทิลัในชุมชน
• กระตุน้การปรบัเปลีย่นชุมชนดัง้เดมิสู่ Digitalized 

Community
• ขยายผลชุมชนขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดจิทิลัไปทัว่ประเทศ

สนับสนุนการวิจยั พฒันานวตักรรมดิจิทลัเพื่อสงัคม

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• ร้อยละ 50 ของผู้สงูอายุและ
ผู้ดอ้ยโอกาส และร้อยละ 100
ของคนพกิารสามารถเขา้ถึง
บริการทางสงัคมดว้ย
นวตักรรมดจิิทลั

แนวทางการด าเนินงาน

• สร้างเครือข่ายนวตักรรมดจิิทลัเพื่อสงัคม
• สนบัสนุนใหเ้กดิการร่วมการวจิยัและพฒันา 
นวตักรรมดจิิทลัเพื่อสงัคม

• ขยายผลนวตักรรมดจิิทลัเพื่อสงัคมไปทัว่
ประเทศ

ยทุธศาสตรที์ ่4 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบันวตักรรมดจิทิลั

Smart City

Big Data & Innovation

พฒันาเมืองอจัฉริยะ

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• พฒันา 7 เมอืงอจัฉรยิะ ในพืน้ที่
เศรษฐกจิส าคญัของประเทศ

แนวทางการด าเนินงาน

• วางแผนพฒันาเมอืง
• สร้างระบบนิเวศน์และปัจจยัเอื้อในการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ
• พฒันาระบบข้อมลูขนาดใหญ่ของเมอืง
• สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมของเมอืงอจัฉรยิะ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และนวตักรรมดิจิทลั

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดจิทิลัเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 10 ต่อปี

แนวทางการด าเนินงาน

• สนับสนุนการใช้ Big Data ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลั
• สร้างระบบนิเวศน์และปัจจยัเอื้อในการสร้างนวตักรรม
• สนับสนุนให้เกดิเครอืข่ายการวจิยั พฒันา และนวตักรรม
ดจิทิลั

Cyber Security

สรา้งสภาพแวดล้อมให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์

เป้าหมายระดบัผลผลิต

• รอ้ยละ 30 ของ SMEs มแีผนบรหิาร
จดัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

แนวทางการด าเนินงาน

• สร้างความตระหนักและมาตรป้องกนัภยัทางไซเบอร์
• สนับสนุนการสร้างเครอืข่ายพฒันานวตักรรม Cyber Security
• สนับสนุนการขยายตลาดด้าน Cyber Security
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แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบติัการ 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559 - 2562

ทีม่า: ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
การสร้างความเชื่อม ัน่ในการท า
e-Commerce และการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานดา้นการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้

ยุทธศาสตรท่ี์ 2
การพฒันา Soft Infrastructure
(Standard, Security, Privacy 
& Law)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
การพฒันาองคก์รใหม้กีาร
ด าเนินงานแบบอเิลก็ทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ มบุีคลากรที่
มคุีณภาพ และมบุีคลากรทีม่ี
คุณภาพ และมกีระบวนการทีม่ี
มาตรฐาน เพื่อรองรบัการ
ปรบัเปลีย่นองคก์รภายใต้
นโยบายรฐับาล

ประเดน็หลกัส าคญัในการด าเนินงานของ สพธอ. ระยะ พ.ศ. 2559-2562ยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2559-2562

OTOP goes Online 
- Green e-Commerce 
- Online Complaint Center

e-Transactions Data Analytics
- e-Transactions Statistics Report 
- e-Commerce, e-Document, Cybersecurity Survey
- Thailand Internet User Profile, 

Trade Facilitation e-Certificate e-Attachment e-Tax Invoice

e-Standard
- มาตรฐาน NPMS V3 (Fi-To-Fi Message for Bulk Payment) 
- มาตรฐาน WSS V2 (Web Application Security Standard) 
- มาตรฐานก าหนดหมายเลข OID ส าหรบัการท าธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
- พฒันาระบบการแลกเปลีย่นขอ้มูลแบบม ัน่คงปลอดภยัส าหรบั

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ICT Law Center 
ฝึกฝน พฒันากฎหมายฯ และเผยแพร่ขอ้มลู

Cybersecurity & & Privacy Readiness
- ThaiCERT
- Digital Forensics
- Government Monitoring

ตวัชีว้ดัตาม กพร. และแผนการด าเนินงานขององคก์รท่ีเก่ียวข้อง

- การด าเนินงานตามแนวทาง กพร. 
- แผนเทคโนโลยสีารสนเทศ
- แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริต
- แผนบริหารทรพัยากรบุคคล ๔. 

- Project Management / Risk Management 
- เลขานุการคณะกรรมการระดบัชาติ และ

คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 
- Internet Governance และความร่วมมอืระหว่างประเทศ



ทีม่า: แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2562
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ยทุธศาสตรที์ ่1 การสรา้งความเชือ่ม ัน่ในการท า e-Commerce และการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้น
การอ านวยความสะดวกทางการคา้

มีผู้ประกอบการออนไลน์ท่ีเข้ารว่มโครงการ และผ่านการอบรมของ 
สพธอ. เพื่อเข้าสู่ Thaiemarket.com (e-Directory)

เป้าหมาย : มผีู้ประกอบการออนไลน์เขา้ร่วมโครงการ และผ่านการอบรมของ 
สพธอ. ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร ์ตวัช้ีวดัรายยุทธศาสตร ์ของ ETDA

มีข้อมูลท่ีแสดงมูลค่าและปริมาณการท า e-Commerce ส าหรบั
ผู้ประกอบการท่ีเข้ารว่มใน Thailandmarket.com

เป้าหมาย : มขีอ้มลูทีแ่สดงมลูค่าและปริมาณการท า e-Commerce
อย่างน้อย 1 เรื่อง

ความส าเรจ็/การผลกัดนัมาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อ e-Commerce

เป้าหมาย : มมีาตรฐานทีจ่ าเป็นต่อ e-Commerce อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายงาน

ฐานข้อมูลและตวัชีว้ดัความส าคญัเฉพาะเรือ่งในการติดตามและ
ประเมินผล สภานภาพและผลกระทบ

เป้าหมาย : มฐีานขอ้มลูและตวัชีว้ดั อย่างน้อย 3 เรื่อง

ความพึงพอใจของการให้บริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์

เป้าหมาย : มรีะดบัความพงึพอใจร้อยละ 80

ระบบ/แอปพลิเคชนัรองรบัการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ e-Document เพื่อให้เกิดจ านวนเอกสารท่ีใช้ออก

ใบอนุญาต/ใบรบัรองในรปูแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกสท่ี์มีการลง
ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์

เป้าหมาย : มรีะบบ/แอปพลเิคชนัรองรบัการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
10 เอกสารภายในปี 2560 และมกีารขยายผลภายในปี 2562

การผลกัดนัเรือ่ง Trade Facilitation เพื่อให้เกิด e-Document Exchange 
ในอุตสาหกรรมส าคญัหลกั

เป้าหมาย : มกีารผลกัดนัเรื่อง Trade Facilitation เพื่อใหเ้กดิ e-Document 
Exchange ในอุตสาหกรรมส าคญัอย่างน้อย 2 อุตสาหกรรมภายในปี 2562



เป้าหมาย : มมีาตรฐาน/ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย/
มาตรการทีจ่ าเป็นอย่างน้อย 4 เรื่อง

เป้าหมาย : มกีฎหมายการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
อย่างน้อย 3 ฉบบั

เป้าหมาย : มเีอกสาร/ขอ้มลูเผยแพร่เกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อย 5 เรื่อง

เป้าหมาย : มคีวามพงึพอใจและการพฒันาการใหบ้ริการ
ICT Law Center อย่างน้อย ร้อยละ 80

เป้าหมาย : ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม/สมัมนามคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อย่างน้อยร้อยละ 70

เป้าหมาย : ม ีSector-based CERT ในประเทศ 
ส าหรบักลุ่ม Regulator and Critical Infrastructure 

อย่างน้อย 2 กลุ่ม

เป้าหมาย : มหีน่วยงานทีม่รีะบบสนบัสนุนการด าเนินงาน
ดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ 80 หน่วยงาน

เป้าหมาย : มบุีคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเชงิลกึ
ดา้น Cyber Security เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
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ยทุธศาสตรที์ ่2 การพฒันา Soft Infrastructure (Standard, Security, Privacy & Law)

ยุทธศาสตร ์ตวัช้ีวดัรายยุทธศาสตร ์ของ ETDA

ทีม่า: แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2562

เสนอแนะมาตรฐาน (ETDA Recommendation) / 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / มาตรการท่ีจ าเป็น 
เพื่อสนับสนุนการทธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ความส าเรจ็ในการพฒันา ต่อยอดรา่งกฎหมาย
ล าดบัรอง/กฎ ระเบียบ/ประกาศภายใต้กฎหมายท่ี

รองรบัการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

มีเอกสาร/ข้อมูลเผยแพรเ่ก่ียวกบักฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรา้งองคค์วามรู้

ด้านกฎหมาย ICT ต่อหน่วยงานหรอืบุคคลท่ีสนใจ

ความพึงพอใจและพฒันาการให้บริการ ICT Law 
Center น าเสนอต่อผู้บริหาร/คณะอนุกรรมการฯ

ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เข้ารว่มการฝึกอบรม/สมัมนา

เพ่ิมมากขึน้

จ านวน Sector-based CERT ในประเทศ ส าหรบั
กลุ่ม Regulator and Critical Infrastructure

หน่วยงานท่ีมีระบบสนับสนุนการท างานในการ
วิเคราะห์และป้องกนัการโจมตีทางไซเบอรท่ี์
ส าคญั หรอืส่งผลกระทบกบัความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

รอ้ยละของบุคลกรท่ีมีความเช่ียวชาญเชิงลึกด้าน 
Cybersecurity เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี

เป้าหมาย : มคีวามพงึพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80

ความพึงพอใจในการให้บริการของ ThaiCERT



ทีม่า: แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2562
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ยทุธศาสตรที์ ่3 การพฒันาองค กรใหม้กีารด าเนินงานแบบอเิลก็ทรอนิกส อยา่งเตม็รูปแบบ มีบุคลากรทีม่ี
คุณภาพ และมกีระบวนการทีม่มีาตรฐาน เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นองค กรภายใตน้โยบายรฐับาล

กิจกรรม/กระบวนการพฒันาบุคลากรในองคก์รเพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย

เป้าหมาย : มกีจิกรรม/กระบวนการพฒันาบุคลากรในองคก์ร
อย่างน้อย 2 กจิกรรมภายในปี 2562

ยุทธศาสตร ์ตวัช้ีวดัรายยุทธศาสตร ์ของ ETDA

ความส าเรจ็ตามแผนการด าเนินงานเพื่อผลกัดนัให้เป็นองคก์รท่ีมี
กระบวนการท างานในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส์

เป้าหมาย : องคก์รมกีระบวนการท างานในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์
ร้อยละ 100 เมื่อเทยีบกบัแผนการด าเนินงานทีก่ าหนด

ความส าเรจ็ของการพฒันาด้านการก ากบัดแูลกิจกรรม (เทียบตาม
แนวทางท่ี กพร. ก าหนดประเมินในแต่ละปี)

เป้าหมาย : มกีารพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกจิกรรม ร้อยละ100

ความส าเรจ็ในการปฏิบติัตามข้อก าหนด (Compliance) ขององคก์ร

เป้าหมาย : มกีารรายงานผลต่อผู้บริหารระดบัสงู และคณะกรรมการบริหารฯ
ใหร้บัทราบอย่างต่อเน่ือง

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (การ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต)

เป้าหมาย : มคุีณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างน้อยร้อยละ 90



ร่างแผนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
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ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร ์1 การเสรมิสรา้งและเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการอคีอมเมริซ์

ยทุธศาสตร ์2 การเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวยต่อ
การท าอคีอมเมริซ์ และอ านวยความสะดวกทางการคา้สู่สากล

ยทุธศาสตร ์3 การเพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพ
ปัจจยัสนบัสนุน

ยทุธศาสตร ์4 การสรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้ซ้ือ้และผูข้าย

เป้าหมาย มูลค่าตลาดอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทยเพิม่ขึ้นเป็น 5 ล้านล้านบาทในปี 2564 (เพิม่ขึ้นสองเท่าจากปี 2560) 

• สนับสนุนใหม้กีลยุทธท์ีจ่ะพัฒนากลไกการก ากบัดูแล
ตนเอง (Self-Regulation) เพื่อเป็นแนวปฏบิตัทิ ีด่ ี

• สรา้งกลไกการคุม้ครองผู้บรโิภค (Consumer 
Protection)

• พฒันาระบบการช าระเงนิทีป่ลอดภยั 
• ปรบัปรงุโครงขา่ยโลจสิติกส์
• ความยากงา่ยในการด าเนินธรุกจิ (r-Tax Refund, 

e-Receipt, e-Invoice)

• สนับสนุนใหเ้กดิขอ้มลู ขา่วสาร และความรู้
• ท าใหผู้้ประกอบการเขาถงึแหล่งเงนิทนุได้
• สรา้งสภาพแวดล้อมทางกฏหมายทีด่ขีองการท างาน

รว่มกนั และต้องสอดคล้องมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

• สรา้งวฒันธรรมดจิทิลั (Digital Culture) การตลาด
ดจิทิลั (Digital Marketing) และนวตักรรมดจิทิลั 
(Digital Innovation) 

• พฒันาผลติภณัฑ์และมาตรฐานด้านอคีอมเมริซ์

ทีม่า: ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



วิสยัทศัน์รฐับาลดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน). (2560). (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 พมิพฉ์บบัแกไ้ข สงิหาคม 2560.
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Digital Government

Government Integration
การบูรณาการระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ทัง้การ
เชือ่มโยงขอ้มลูและการด าเนินงาน เพื่อสามารถ
• เหน็ขอ้มลูประชาชนเป็นภาพเดยีวทีส่มบูรณ์
• ใชบ้รกิารทางเทคโนโลยีรว่มกนั 
• ใหบ้รกิารภาครฐัแบบครบวงจร ณ จดุเดยีว 

Smart Operations
การน าเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ดิจทิลัมาสนับสนุน
การปฏบิตังิานทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสม
• มกีารเชือ่มต่อระหวา่งเครือ่งมอือปุกรณ์
• มรีะบบการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• มเีครือ่งมอืวเิคราะหข์้อมลูเชงิลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดบังานบรกิารภาครฐัใหต้รงกบัความ
ต้องการของประชาชนทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยภาครฐัจะต้องรกัษาสมดุลระหวา่งความปลอดภยั
ในชวีติ ทรพัย์สนิ ขอ้มลูของประชาชน และการ
อ านวยความสะดวกแกผู่้รบับรกิาร

Driven Transformation
การขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูร่ฐับาลดิจทิลัใน
ทกุระดบัของบุคลากรภาครฐั ซึ่งรวมไปถงึการ
เปลี่ยนแปลงองคก์รในด้านขัน้ตอนการท างาน 
เทคโนโลย ีและกฎระเบยีบ

ยกระดบัภาครฐัไทยสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัทีมี่การบรูณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอจัฉริยะ 
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง และขบัเคลือ่นให้เกิดการเปลีย่นแปลงได้อย่างแท้จริง



ยุทธศาสตรร์ฐับาลดิจิทลั
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การยกระดบัประสิทธิภาพภาครฐั

การยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนั
ของภาคธรุกิจ

4

1 2

• การเงินและการใช้จ่าย: การบริหารการเงินและการใชจ่้ายภาครฐัผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบรวมศนูย ์เพื่อประสทิธิภาพ โปร่งใส และเกดิประโยชน์สงูสุด

• การจดัซือ้จดัจ้าง: การจดัซือ้จดัจ้างแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ุกข ัน้ตอน เพื่อความ
โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ สะดวกและทัว่ถึงอย่างเท่าเทยีม 

• การบริหารสินทรพัย:์ การบริหารสนิทรพัยก์ลางผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสก์ลาง 
เพื่อความมปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด

• ทรพัยากรมนุษยแ์ละการจ่ายเงินเดือน: การพฒันาระบบสารสนเทศ
ทรพัยากรบุคคลทีเ่ชื่อมโยงและไดม้าตรฐาน

• สวสัดิการประชาชน: การใหบ้ริการ
ความช่วยเหลอืแบบบูรณาการในเชงิรุก

• การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูร
ณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การศึกษา: การเพิม่โอกาสการเขา้ถึง
การศกึษา และการยกระดบัการบริการดา้น
การศกึษา

• การสาธารณสขุ: การเพิม่โอกาสการเขา้ถึง
การบริการ และเพิม่ประสทิธิภาพในการ
ท างานของผู้ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ

• การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ

• การท่องเท่ียว: การบูรณาการดา้นการท่องเทีย่วแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการดา้นการลงทุนขา้มหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเขา้ส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชงิรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการขา้มหน่วยงานแบบครบวงจร
• คมนาคม: การพฒันาศนูยบ์ูรณาการข้อมลูคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดย

ยกระดบัไปสู่การใหบ้ริการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
• สาธารณูปโภค: การเพิม่ประสทิธิภาพการท างานของหน่วยงานดา้น

สาธารณูปโภคและการยกระดบัการบริการดา้นสาธารณูปโภค

การยกระดบัความมัน่คง
และเพ่ิมความปลอดภยัของประชาชน3

• ความปลอดภยัสาธารณะ: การรกัษาความ
ปลอดภยัสาธารณะเชงิรุก โดยใชเ้ครื่องมอื
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ

• การบริหารจดัการชายแดน: การประเมนิ
ความเสีย่งผู้โดยสารขา้มแดนล่วงหน้าและ
พสิจูน์ตวัตนผ่านช่องทางอตัโนมตัิ

• การป้องกนัภยัธรรมชาติ: การบูรณาการ
ขอ้มลู เพื่อป้องกนัภยัธรรมชาติ

• การจดัการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการ
ขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อบริหาร
จดัการในภาวะวกิฤต

การบูรณาการและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดิจิทลั5
• การบูรณาการข้อมูลภาครฐั: การบูรณาการผ่านระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกลาง
• การยืนยนัตวัตนและบริหารจดัการสิทธิ: การยนืยนัตวัตนโดยใช ้Smart Card หรือผ่านบญัชผีู้ใช้

อเิลก็ทรอนิกสก์ลาง
• การให้ข้อมูล: การใหทุ้กขอ้มลูงานบริการผ่านจุดเดยีว โดยใหผู้้รบับริการเป็นศนูยก์ลาง
• การรบัฟังความคิดเห็น: การแกไ้ขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึงความต้องการในเชงิรุก
• โครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดิจิทลั: การเพิม่ประสทิธิภาพการท างานของหน่วยงานรฐัดว้ยการ

สนบัสนุนการท างานบนโครงสร้างพืน้ฐานกลาง
• ศกัยภาพบุคลากรภาครฐั: การเพิม่ศกัยภาพบุคลากรภาครฐัใหม้ทีกัษะและความเชีย่วชาญดจิิทลั



เป้าหมายและตวัช้ีวดัการพฒันารฐับาลดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน). (2560). (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 พมิพฉ์บบัแกไ้ข สงิหาคม 2560.
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8 ตวัชี้วดั

(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

5 ยุทธศาสตร์

ผลคะแนนการจดัอนัดบั E-Government 
Development Index เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 25 e-Participation เพ่ิมขึ้น 5 อนัดบั*ผลการจดัอนัดบั Open Data Index 

อยู่ใน 25 อนัดบัแรกของโลก 

มีบริการอจัฉริยะ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 
100 บริการ* และเป็นไปตาม Digital Service 
Standard จ านวนไม่น้อยกว่า 50 บริการ 

งานบริการธุรกิจท่ีเช่ือมต่อกบั Biz 
portal ครบทัง้ 10 มิติ*

High-value datasets เพ่ิมขึ้น 100 dataset* 
พรอ้มให้บริการในรปูแบบ API 

มกีฎหมาย e-Gov* 

มีบริการอจัฉริยะท่ีเชื่อมโยงการใช้งานผา่นบริการ
โครงสร้างพื้นฐานกลางภาครฐั 100 บริการ* และ
มีฐานข้อมูลภาครฐัส าคญัต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกบั
โครงสร้างพื้นฐานกลางภาครฐั  ไม่น้อยกวา่
20 ด้าน ตามแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั

ยกระดบัตวัชีว้ดั
สากลที่เกีย่วขอ้งกบั
รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์

มโีครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัภาครฐั การจดัเกบ็และ
บรหิารฐานขอ้มูลที่บูรณาการไม่ซ ้าซอ้น สามารถ
รองรบัการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน 
และใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ประชาชนเขา้ถงึขอ้มูลภาครฐั
ไดส้ะดวก และเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสรมิความโปร่งใส และการ
มส่ีวนร่วมของประชาชน

บรกิารภาครฐัตอบสนองประชาชน 
ผูป้ระกอบการทุกภาคส่วนได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็ และแม่นย า โดย
ไม่ตอ้งใชส้ าเนาเอกสาร

4 เป้าหมาย 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
การยกระดบัคุณภาพ
ชวีติประชาชน

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
การบูรณาการและ
ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
รฐับาลดจิทิลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
การยกระดบั
ประสทิธภิาพภาครฐั

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
การยกระดบัความม ัน่คง
และเพิม่ประสทิธภิาพ
ความปลอดภยัของ
ประชาชน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
การยกระดบัขดี
ความสามารถการแข่งขนั
ของภาคธุรกจิ 

หมายเหต:ุ ตวัชี้วดัทีม่เีครือ่งหมาย * ก ากบั เป็นตวัชี้วดัที่
ถ่ายทอดมาจากแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 



Sustainable Development Goals (SDGs):
Transforming our world - the 2030 Agenda 
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ทีม่า: UN Global Sustainable Development Report 2016

 United Nation (UN) เริม่จดัท า Sustainable Development Goals (SDGs) ขึน้เป็นครัง้แรกในปี 1992 (เดมิคอื Millennium Development Goals) โดย
หวัขอ้การพูดคยุถงึเป้าหมายในการพฒันาอย่างยัง่ยนืเปลี่ยนแปลงไปตามพลวตัของโลก ณ ขณะนัน้

 ในเดอืนกนัยายน 2558 คณะกรรมการ SDGs ได้ประกาศแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ทีว่างแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืไปจนถงึปี 2030 โดยก าหนด
เป้าหมายการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ส าหรบัทัง้สิน้ 17 เป้าหมายหลกั 169 เป้าหมายย่อย



ความเก่ียวโยงของเป้าหมาย SDGs และการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
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ทีม่า: UN Global Sustainable Development Report 2018

โครงสรา้ง
พื้นฐานดิจิทลั

เศรษฐกิจดิจิทลั ก าลงัคนดิจิทลั

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

สงัคมดิจิทลั รฐับาลดิจิทลั ความเช่ือมัน่



เป้าหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทลั
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 World Bank (2018)
• Adjusted Growth (%)

 Demirguc-Kunt et al., 2018
• Adults (15 years and older) with an account 

at a bank or other financial institution or with 
a mobile-money-service provider (%)

 ILO (2018)
• Unemployment rate (% total labor force)

 OECD (2018)
• Employment-to-Population ratio (%)

เป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั

เป้าหมายท่ี 8 
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีต่่อเน่ือง 
ครอบคลุม และยัง่ยนื การ
จ้างงานเต็มทีแ่ละมผีลติ
ภาพ และการมงีานที่
สมควรส าหรบัทุกคน

 ท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อหวัประชากรมคีวามยัง่ยนืตามบรบิทของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใหผ้ลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด มกีาร
ขยายตวัอย่างน้อยรอ้ยละ 7 ต่อปี

 บรรลุการมผีลติภาพทางเศรษฐกจิในระดบัทีสู่งขึ้นผา่นการท าใหห้ลากหลาย การยกระดบั
เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถงึการมุ่งเน้นในภาคส่วนทีม่มีูลค่าเพิม่สูงและใช้แรงงาน
เข้มข้น

 ส่งเสรมินโยบายทีมุ่่งการพฒันาทีส่นับสนุนกจิกรรมทีม่ผีลติภาพ การสรา้งงานทีส่มควร 
ความเป็นผูป้ระกอบการ ความสรา้งสรรค์และนวตักรรม และส่งเสรมิการเกดิและการ
เตบิโตของวสิาหกจิรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถงึผา่นทางการเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิ

 พฒันาความมปีระสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากรของโลกในการบรโิภคและการผลติ และ
พยายามทีจ่ะตดัความเชื่อมโยงระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการท าใหส้ ิง่แวดล้อม
เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปีของแผนการท างานเพือ่การบรโิภค
และการผลติทีย่ ัง่ยนื โดยมปีระเทศทีพ่ฒันาแล้วเป็นผูน้ าในการด าเนินการ ไปจนถงึปี 
2573

 บรรลุการจ้างงานเต็มทีแ่ละมผีลติภาพ และการมงีานทีส่มควรส าหรบัหญงิและชายทกุคน 
รวมถงึเยาวชนและผูม้ภีาวะทพุพลภาพ และใหม้กีารจ่ายทีเ่ทา่เทยีมส าหรบังานทีม่คุีณค่า
เทา่เทยีมกนั ภายในปี 2573

 ออกแบบและใช้นโยบายทีส่่งเสรมิการทอ่งเท ีย่วท ีย่ ัง่ยนืท ีจ่ะสรา้งงาน และส่งเสรมิ
วฒันธรรมและผลติภณัฑ์ทอ้งถิน่ ภายในปี 2573

 เสรมิความแข็งแกรง่ของสถาบนัทางการเงนิภายในประเทศเพือ่ส่งเสรมิและขยายการ
เข้าถงึการธนาคาร การประกนัภยั และบรกิารทางการเงนิแก่ทกุคน

ตวัช้ีวดัและแหล่งท่ีมาของข้อมูล

ทีม่า: UN Global Sustainable Development Report 2018

 National Science Foundation (2018)
• Number of scientific and technical journal 

articles (per 1,000)
 UNESCO (2018)

• Research and development expenditure 
(% GDP)

เป้าหมายท่ี 9
สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีท่ี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พฒันาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยัง่ยนื และ
ส่งเสริมนวตักรรม

 ส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยัง่ยนื และภายในปี 2573 
ใหเ้พิม่ส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจา้งงานและผลติภณัฑ์มวลรวม
ของประเทศ โดยใหเ้ป็นไปตามสภาวะแวดลอ้มของประเทศ และใหเ้พิม่
ส่วนแบ่งขึน้เป็น 2 เท่าในประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

 เพิม่การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิโดยรวมถงึเครดติในราคาทีส่ามารถจ่าย
ไดใ้หแ้ก่อุตสาหกรรมและวสิาหกจิขนาดเลก็ โดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พฒันา และใหเ้พิม่การผนวกกลุ่มเหล่านี้เขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด



แนวทางขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ผา่นพลงัประชารฐั
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รัฐบาลได้ท าการแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ภาครฐัและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วยกลุ่ม 
Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม Enable Driven 
5 คณะ เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารฐัของ
รฐับาล

คณะกรรมการทัง้ 12 คณะ มบีทบาทหน้าที่
ได้แก่

 ด าเนินการในลกัษณะหุน้สว่นภาครฐั เอกชน 
และประชาชน 

 เน้นกจิกรรมทีเ่ป็น Action Based
 ครอบคลุม 4 เสาหลกั คอื ธรรมาภบิาล 

นวตักรรมและผลติภาพ การยกระดบัคณุภาพ
ทนุมนุษย์ และการมสีว่นรว่มในความมัง่คัง่ 

 ภาคเอกชนน า โดยภาครฐัเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและสนับสนุน



เป้าหมายของแต่ละคณะท างานฯ: กลุ่ม Value Driver (7D)
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D1 ยกระดบันวตักรรมและผลิตภาพ (Innovation& Productivity)

• เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• ลดความเหลื่อมล า้ 
• หลุดกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง

D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเร่ิมต้น 

• เพิม่ GDP ของ SMEs ใหถ้ึง 50%
• มลูค่าการส่งออก SME เพิม่ 5% 
• SME เขา้สู่ระบบ 50,000 รายต่อปี

D3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและ MICE

• เพิม่การกระจายรายได ้
• ยกระดบัรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
• เสริมสร้างความยัง่ยนืของการท่องเทีย่ว

D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 

• การส่งออกปี 2559 เติบโต 5% (เบื้องต้น 2%) 
• สามารถระบุประเทศและกลุ่มธุรกจิทีค่วรลงทุนในต่างประเทศ

D5 การพฒันาคลสัเตอรภ์าคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)

• ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดมิ เติม 5 อุตสาหกรรมใหม่

D6 การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่

• ลดความเหลื่อมล า้ระหว่างภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
• การพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Famer และ SME เกษตร 
• การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตร

D7 การสรา้งรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

• เพิม่ GDP เป็นสองเท่า (เพิม่ GDP per Capita จาก $5,900 to $12,000)
• หลุดออกจาก Middle Income Trap
• เพิม่รายไดใ้นภาค Tourism, เกษตร และ Retail/Wholesale Trade เป็นสองเท่า (มลูค่า 30% ของ GDP)



เป้าหมายของแต่ละคณะท างานฯ: กลุ่ม Enable Driven (5E)
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E2 การยกระดบัคณุภาพวิชาชีพ

• ยกระดบัคุณภาพวชิาชพีอาชวีศกึษา (Competitive 
Workforce) เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกโดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลกั

E1 การดึงดดูการลงทุน และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ

• ดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อสนบัสนุนการยกระดบั
อุตสาหกรรมของไทยและเอือ้ต่อการเป็น Land-based ASEAN 
Center หรือศนูยก์ลางของ CLMV 

• ยกระดบั โครงสร้างพืน้ฐานของไทยใหเ้ป็น Platform ใหม่ทีท่นัสมยั 
ช่วยลดต้นทุน ลดความเหลื่อมล า้ เพิม่การเชื่อมโยงสู่ภูมภิาค และเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนั

E4 การปรบัแก้กฎหมายและกลไกลภาครฐั 

• เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ การลงทุนใน
ประเทศไทย(Competitiveness)

• ยกระดบั Ease of Doing Business ของไทยสู่ Top 20
• แกไ้ขกลไกการท างานของภาครฐั (Efficiency) 

E3 การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั

• เศรษฐกจิชุมชนเขม้แขง็ประชาชนมคีวามสุขและมรีายได้
เพิม่ขึน้

E5 การศึกษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า

• พฒันาโรงเรียนต้นแบบ 
• พฒันาผู้น า School Partner จากภาคเอกชน
• พฒันาหลกัสตูร 
• ระบบวดัผลออนไลน์และการเปิดเผยขอ้มลูโปร่งใส 

• ระบบการเรียนโต๊ะกลม 
• พฒันาผู้น าครูต้นแบบร่วมกบัผู้บริหารรุ่นใหม่ 
• เป็นศนูยก์ลางการศกึษาระดบัภมูภิาค



Agenda
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ

นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



เปล่ียนผา่นการท างานของภาคเอกชนสูร่ะบบดิจิทลั

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2560). แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579).
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ยุทธศาสตรท์ี ่2 “ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั”

เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการไทยดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

1.  ขีดความสามารถ ในการแข่ง ข ันของ
ผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยดีจิิทลั

2. สดัส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทัง้ในภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
เขา้ถึงเทคโนโลยดีิจิทลัสามารถแข่งข ันได้
ทัง้ในเวทภีมูภิาคและเวทโีลก

3. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวตักรรมและมี
ความเชีย่วชาญในการใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึน้

4.  สัด ส่วนมูล ค่ า เพิ่ม ของ อุตสาหกร รม
เทคโนโลยดีิจิทลัต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25

5. ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้น าอุตสาหกรรม
ดจิิทลัของภมูภิาค

เป้าหมายยุทธศาสตร์
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ เพื่อ

สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและส่งเสริมขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัปฏิรูปการท า
ธุรกจิตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของ
ชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิท ัล โดยด าเ นินการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน

 เร่งสร้าง ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิท ัล (Digital Technology
Startup) เพื่อให้เป็นฟันเ ฟืองส าคัญในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกจิดจิิทลั

 พฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขนัไดใ้นอนาคต

แผนงาน/โครงการส าคญัท่ีได้ก าหนดไว้
1.1 สดัส่วนมูลค่าการผลติสนิคา้และบรกิารภายในประเทศของ

ธุรกิจ SMEs เพิม่เป็นร้อยละ 50 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

1.2 ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพิม่ข ึ้นจากการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลั

2.1 เพิม่สดัส่วนของธุรกจิ SMEs และวสิาหกจิชุมชนในการขาย
สนิคา้ออนไลน์เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 20

3.1 อนัดับของประเทศไทยในดัชนีชี้วัดการใช้นวัตกรรมและ
ความเชี่ยวชาญในการ ใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global 
Competitiveness Index อยูใ่นอนัดบัที ่30

4.1 สัดส่วนมูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลต่อ 
GDP เพิม่ข ึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25

5.1 มูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิลัของไทยติด 1 ใน 3 
อนัดบัตน้ของภูมภิาค (Top 3 Digital Industry Leader)

5.2 เพิ่มมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีิจิทัล
ภายในประเทศเพิม่ขึน้

ตวัช้ีวดั



ศึกษาความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั รวบรวมจากหลายแหล่งขอ้มูล

50

แผนงานความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารภายใตก้รอบความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิเอเชยี – แปซฟิิก (APEC)

ระบุวตัถุประสงค ์/ เป้าหมาย ระบุตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดัเหล่าน้ีจะถูกน าไปประมวลร่วมกบักรณีศกึษาในต่างประเทศ 
เพื่อเสนอแนะตวัชีว้ดัเพิม่เติมทีเ่หมาะสม

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอาเซยีน ค.ศ. 2020 (ASEAN ICT Masterplan 2020)

ความร่วมมอืทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศระเบยีงเศรษฐกจิ
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

แผนงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง*

ระบุแนวทางการด าเนินงาน



ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใต้ APEC

ทีม่า: Asia-Pacific Economic Cooperation (www.apec.org)
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศรมิขอบมหาสมทุรแปซฟิิก ได้รบัการจดัตัง้ข ึน้ในปี 2532 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มแบบเปิดในภูมภิาค คอืไม่จ ากดัการรบัหรอืให้สทิธปิระโยชน์
ไวเ้ฉพาะในหมูส่มาชกิ สรา้งความรว่มมอืระหวา่งกนัโดยไมใ่ชก่ารเจรจา แต่กระท าอยู่บนพื้นฐานของฉันทามติและความสมคัรใจ และมไิด้ก าหนดกลไก
การขบัเคลื่อนความรว่มมอืไวแ้ต่อย่างใด จงึกล่าวได้วา่ APEC เป็นเวททีีอ่ านวยความสะดวกใหป้ระเทศสมาชกิสรา้งความร่วมมอืในระดับใกล้ชดิได้มาก
ยิง่ข ึน้ ปัจจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 21 เขตเศรษฐกจิ (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกจิ)
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Australia Brunei Darussalam Canada Indonesia Japan Singapore

South Korea Malaysia Thailand United States New Zealand Philippines

China Hong Kong Chile Mexico Papua New Guinea

Taiwan Vietnam Russia Peru



โครงสร้างการด าเนินงาน APEC ในด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (APEC TEL WG)

ทีม่า: Asia-Pacific Economic Cooperation (www.apec.org)
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คณะท างานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ 
(APEC Telecommunications and Information Working Group: TEL WG)  

วตัถุประสงค หลกัเพือ่สง่เสรมิการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในประเทศแถบเอเชยี–แปซิฟิก และแลกเปลีย่น
ความรูใ้นด้านการจดัท านโยบายและกฎหมายทีก่ระตุ้นการเตบิโตของอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

คณะท างานย่อยด้านการเปิดเสรีการค้า
การลงทุน (Liberalization Steering 

Group: LSG)

คณะท างานย่อยด้านการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

Development Steering Group (DSG)

คณะท างานย่อยด้านความปลอดภยั 
(Security and Prosperity Steering 

Group: SPSG)

ด าเนินงานเกี่ยวกบัการส่งเสริมการค้าขาย
สินค้าและบริกา ร  และการลง ทุนใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และศึกษานโยบายการอ านวย
ความสะดวกการลงทนุ และความเป็นไปได้ใน
การจัดท าข้อตกลงรายสาขาว่าด้วยการ
ยอมรบัซึ่งกนัและกนั (MRAs)

ด าเนินงานเกีย่วกบัการส่งเสริมการขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สู่ทุกพื้นที่ (Universal
Access) ในประเทศสมาชกิ APEC โดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือกับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงการ
ส่งเสรมิใหบุ้คคลพกิารหรือผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ง่ายยิง่ข ึ้น 
และส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ชนิดใหม่ๆ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ในทุก
สาขา

ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความมัน่คง
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ไ ซ เ บ อ ร์  ก า ร ป้ อ ง กั น
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (CERT) ใน
แต่ละประเทศสมาชกิ



APEC TEL Strategic Action Plan 2016-2020

ทีม่า: Asia-Pacific Economic Cooperation (2015). APEC Telecommunications and Information Working Group Strategic Action Plan 2016-2020.
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คณะท างานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของ APEC ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร การด าเนินงานภายใต้ชือ่ APEC Telecommunications 
and Information Working Group Strategic Action Plan 2016-2020 ซึง่จะได้รบัการปฏิบัติระหว่างปี 2559 ถึง 2563 และมปีระเด็นทีม่ ี
ความส าคญัสงู (Priority Area) ทีต่้องได้รบัการพฒันาอย่างเรง่ด่วน 6 ประเดน็ ดงัต่อไปนี้ 

Strengthen Cooperation
สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศสมาชกิ APEC 
และประเทศอืน่ๆ

Promote Regional Economic Integration
สง่เสรมิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 

Develop and Support ICT Innovation
พฒันาและสง่เสรมินวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

Promote a Secure, Resilient and Trusted 
ICT Environment

สง่เสรมิการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารทีป่ลอดภยั

Enhance the Digital Economy and the 
Internet Economy

สง่เสรมิศกัยภาพของเศรษฐกจิดจิทิลัและ
เศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต 

APEC TEL Strategic 
Action Plan 2016-2020



เป้าหมายการด าเนินการภายใต้ประเดน็ท่ีต้องได้รบัการปฏิบติั (Implementation) ของ
APEC TEL Strategic Action Plan 2016-2020 (1/2)

ทีม่า: Asia-Pacific Economic Cooperation (2015). APEC Telecommunications and Information Working Group Strategic Action Plan 2016-2020.

54

Develop and Support ICT Innovation
พฒันาและสง่เสรมินวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ส่งเสริมนวตักรรมและการสร้างมลูค่าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการผลกัดนัผลการศกึษาวจิยัสู่การใช้
ประโยชน์ในเชงิธุรกจิ

 ปรบัปรุงคุณภาพในการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์และขยาย
การเขา้ถึงสู่พืน้ทีห่่างไกล และส่งเสริมการใชง้านเทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนดร์ูปแบบใหม่

 เพิม่อตัราการรู้หนงัสอืทางดจิิทลั (Digital Literacy) โดยการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นตวักลางการเรียนรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมประชาชนในการเป็นเศรษฐกจิดจิิทลั

 ส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และสร้าง
ผู้ประกอบการหรือนกัธุรกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมอืทางการคา้ขาย

Promote a Secure, Resilient and Trusted ICT 
Environment
สง่เสรมิการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทีป่ลอดภยั

 ส่งเสริมการความพร้อมในการรบัมอืภยัคุกคามต่อโครงสร้างพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในประเทศสมาชกิ

 สร้างความพร้อมใหก้บับุคลากรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารและบุคคลทัว่ไปต่อการรองรบัภยัคุกคามและบรหิาร
จดัการความเสีย่งทางไซเบอร์

 เพิม่ความตระหนกัในเรื่องความปลอดภยัทางไซเบอร์กบัประชาชน
ทัว่ไปผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรม APEC Cybersecurity 
Awareness Day

 สร้างความมัน่ใจต่อการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่
ปลอดภยัและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกบักลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต่อการใชง้าน
สงู (Vulnerable Groups)

 ด าเนินงานต่างๆ ทีร่ะบุไวข้า้งต้นโดยสร้างความร่วมมอืกบัประเทศ
สมาชกิ APEC ประเทศต่างๆ



เป้าหมายการด าเนินการภายใต้ประเดน็ท่ีต้องได้รบัการปฏิบติั (Implementation) ของ
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Enhance the Digital Economy and the Internet 
Economy
สง่เสรมิศกัยภาพของเศรษฐกจิดจิทิลัและเศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต 

Strengthen Cooperation
สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศสมาชกิ APEC 
และประเทศอืน่ๆ

 พฒันาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทัง้ใน
ประเดน็เรื่องการพฒันาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย การพฒันาเมือง
อจัฉริยะ (Smart Cities) การใชง้านเทคโนโลยโีทรคมนาคมยุคใหม่ การใชง้านคลื่น
ความถี่อย่างมปีระสทิธิภาพ และการจดัท านโยบายหรือมาตรการทีส่่งเสริม
เศรษฐกจิดจิิทลั

 ส่งเสริมการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในภาคธุรกจิ
 ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมประเภทใหม่
 พฒันาการใหบ้ริการอเิลก็ทรอนิกสร์ูปแบบใหม่ๆ ทัง้ในระดบัภาครฐัและ

ภาคเอกชน

Promote Regional Economic Integration
สง่เสรมิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 

 ส่งเสริมความเชื่อมโยงในเชงิกายภาพ (Physical Connectivity) โดยการปรบัปรุงคุณภาพของโครงสร้างพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
 ส่งเสริมความเชื่อมโยงในเชงิสถาบนั (Institutional Connectivity) โดยส่งเสริมการท างานร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชกิ APEC การจดัท ามาตรฐานขอ้มลูทีใ่ชไ้ดท้ ัว่โลก 

(Global Data Standards) การลดค่าใชบ้ริการโทรศพัทส์ื่อสารขา้มแดนระหว่างประเทศสมาชกิ APEC และพฒันาวจิยัแนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารอย่างเสรี 
 ส่งเสริมความเชื่อมโยงระว่างผู้คน (People-to-People Connectivity) โดยการจดัท ามาตรฐานทกัษะ (ICT Skills Recognition Framework) เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนยา้ย

บุคคลระหว่างประเทศสมาชกิ APEC
 ส่งเสริมความเชื่อมโยงออนไลน์ (Online Connectivity) ผ่านการส่งเสริมการใชง้านขอ้มลูเปิด (Open Data) การคา้ขายแบบอเิลก็ทรอนิกสข์า้มแดน การใชง้าน Internet of 

Things (IoT) และการใชง้านมาตรฐานเครือข่ายแบบ IPv6 ในกลุ่มประเทศสมาชกิ APEC

 ปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชกิ APEC เพื่อใหก้ารสนบัสนุน
ดา้นความคดิ (Thought Leadership) และค าแนะน าต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในประเทศสมาชกิ รวมถึง
ประสานงานกบัคณะท างานอื่นๆ ของ APEC ทีอ่าจเกีย่วขอ้ง

 สร้างความร่วมมอืกบัประเทศนอกกลุ่ม APEC ในประเดน็ทีม่ปีระโยชน์
ร่วมกนัได้



APEC Internet and Digital Economy Roadmap

ทีม่า: Asia-Pacific Economic Cooperation (2017). APEC Internet and Digital Economy Roadmap
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ในปี 2559 ได้มกีารจดัท าแผนทีน่ าทางการพฒันาอนิเทอร์เน็ตและเศรษฐกจิดิจทิลัของภูมภิาคขึ้น (APEC Internet and Digital Economy 
Roadmap) โดยยึดกรอบข้อริเริม่เรื่องความร่วมมอืการสนับสนุนเศรษฐกจิดิจทิ ัลในภูมภิาคที่ได้มกีารจดัท าไว้ในปี 2557 โดยส าหรบัแผนที่น าทาง 
APEC Internet and Digital Economy Roadmap มุง่เน้นการด าเนินงานใน 11 ประเดน็ ดงันี้

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบดิจิทลั

การสนับสนุนการท างานร่วมกนั

การมีอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์ท่ี
เข้าถึงได้อย่างทัว่ถึง

การพฒันากรอบนโยบายภาครฐั
แบบองค์รวมส าหรบัการพฒันา
อินเทอรเ์น็ตและเศรษฐกิจดิจิทลั

การสนับสนุนความร่วมมือในเชิง
กฎหมาย กฎระเบียบด้านอินเทอรเ์น็ต
และเศรษฐกิจดิจิทลั

การสนับสนุนให้เกิดการคิดค้น
นวตักรรมและเกิดการประยุกต์ใช้ใน
ด้านเทคโนโลยีและการบริการ

การยกระดบัความมน่าเช่ือถือและ
ความปลอดภยัเก่ียวกบัการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลั

การอ านวยความสะดวกในการ
เช่ือมต่อข้อมูลอย่างเสรี โดยยงัคง
ค านึงถึงกฏหมายของแต่ละประเทศ

การพฒันาข้อมูลและตวัช้ีวดัด้าน
อินเทอรเ์น็ตและเศรษฐกิจดิจิทลั

การยกระดบัความเท่าเทียมด้าน
อินเทอรเ์น็ตและเศรษฐกิจดิจิทลั

การอ านวยความสะดวกการ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ และสร้าง
ความร่วมมือด้านการค้าดิจิทลั

11 Key Focus Areas



• ระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึ
ได้ อยา่งเท่าเทยีมทัว่ถงึ ในราคาที่เหมาะสม

• มกีารน าไอซทีสีมยัใหมม่าใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้ง
การเจรญิเตบิโตของอาเซยีน

• การพฒันาทีย่ ัง่ยนืด้วยเทคโนโลยเีมอืงอจัฉรยิะ
• โอกาสด้านไอซทีทีีห่ลากหลายในตลาดภมูภิาคเดยีว
• ตลาดดจิทิลั และชุมชนออนไลน์ทีม่ ัน่คงปลอดภยั

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน พ.ศ. 2563 
(ASEAN ICT Masterplan 2020)

ทีม่า: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของอาเซยีน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020) (ส านักงานเลขาธกิารอาเซยีน, 2558)
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8 ยทุธศาสตร์ 16 ข้อริเร่ิม

เป้าหมายของแผนแม่บท

โครงสรา้งแผนแมบ่ทฯ

แผนแม่บท AIM 2020 แบ่งเป็น
8 ยทุธศาสตร์

แต่ละขอ้รเิริม่จะประกอบไปดว้ย
แผนงาน (Action Point) ทัง้หมด
28 แผนงาน

28 แผนงาน
แต่ละยทุธศาสตรจ์ะประกอบไป
ด้วยข้อริเริ่ม (Initiatives) รวม
ทัง้หมด 16 ขอ้รเิริม่



Key Performance Indicators (KPIs) for ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM2020) (1/3)
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Strategic 
thrust

Indicator Sources Description

1. Economic 
Development 
and 
Transformation

(a) ICT Services Exports as a 
percentage of Total Services 
Exports

Information to be obtained from 
ASEAN Stats website

Indicator has been included in the Completion Report of the AIM2015.

(b) Nominal Gross Domestic 
Product (GDP) in percentage 
and absolute dollar value (in 
US$ million) contributed by 
the ICT sector in each of the 
ASEAN Member State.

• Indicator allows for the quantification of the worth and size of the ICT 
industry in the region.

• The ICT sector is as defined by each ASEAN Member State.  Broadly, 
the OECD defines the sector as the production (goods and services) of a 
candidate industry which must primarily be intended to fulfill or enable the 
function of information processing and communication by electronic 
means, including transmission and display.

2. People 
Integration and 
Empowerment 
through ICT

(a) Mobile Cellular Penetration The indicator reflects the accessibility of mobile services to people.

(b) Household Wired and Total 
Wireless Broadband 
Penetration

Completion Report of the 
AIM2015

There is a direct correlation between citizens’ usage of ICT and the cost of 
accessing the Internet and broadband services.

3. Innovation (a) Innovation Index of the 
Global Competitiveness Index

WEF Global Competitiveness 
Report

As noted in the Completion Report of the AIM2015, the Innovation Index may 
not be wholly driven by the ICT sector. Notwithstanding, this could be a 
possible proxy for now.

(b) ICT Patent Applications per 
Million Population

WEF Global Information 
Technology Report

ทีม่า: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของอาเซยีน พ.ศ. 2563 (AIM 2020)
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Strategic 
thrust

Indicator Sources Description

4. ICT 
Infrastructure 
Development

(a) Telecommunication 
Infrastructure Index (TII)

UNPACS website • measure the country’s ICT infrastructure capacity.
• measures the country’s Internet usage, fixed telephone lines, mobile subscribers, 

wireless broadband subscribers, and fixed broadband subscribers.

(b) International 
Connectivity

• measure the country’s ICT infrastructure capacity.
• measures the total activated bandwidth/capacity owned by operators licensed in the 

country to provide all forms of international bandwidth/capacity services, including 
international private leased circuits (IPLC), international managed data network 
services, and Internet connectivity etc.

5. Human 
Capital 
Development

(a) Number of ICT 
Manpower with Tertiary 
Education and Above

Completion Report of 
the AIM2015.

• The indicator measures the quality, development and size of the ICT workforce in the 
region. And, it also reflects the demand of the ICT workforce and plays a key factor in 
the supporting ICT to become an engine of growth in the region.

• "Tertiary education” is as defined by each ASEAN Member State.  It generally refers to 
post-secondary education conducted in colleges, universities or polytechnics that 
culminates in the receipt of certificates, diplomas or degrees.

(b) Number of ICT 
Professionals

• The indicator measures the quality, development and size of the ICT workforce in the 
region. And, it also reflects the demand of the ICT workforce and plays a key factor in 
the supporting ICT to become an engine of growth in the region.

• “ICT professionals” is as defined by each ASEAN Member State.  It generally refers to 
an individual whose work is primarily in the field of information and communications 
technology.

ทีม่า: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของอาเซยีน พ.ศ. 2563 (AIM 2020)
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Strategic 
thrust

Indicator Sources Description

6. ICT in a 
Single Market

(a) Foreign Direct ICT 
Investments into ASEAN 
Member State

ASEAN Stats website The indicators measures the values of foreign direct investments in ICT into 
ASEAN both at the national and regional levels.  It will reflect the attractiveness 
of ASEAN as an ICT hub and one that is conducive for businesses.

(b) Foreign Direct ICT 
Investments into ASEAN 
as percentage of Total 
Foreign Direct 
Investments into ASEAN 

ASEAN Stats website The indicators measures the values of foreign direct investments in ICT into 
ASEAN both at the national and regional levels.  It will reflect the attractiveness 
of ASEAN as an ICT hub and one that is conducive for businesses.

7. New Media 
and Content

(a) Online Service Index 
(OSI)

UNPACS website The indicator serves to measure the country’s online service delivery to its 
citizens and businesses through the Internet and other digital means.

8. Information 
Security and 
Assurance

(a) ITU Global 
Cybersecurity Index (GCI)

ITU-GCI website The indicator measures the development and commitment of countries to cyber 
security.  It is reflective of the action points under the strategic thrust.   

ทีม่า: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของอาเซยีน พ.ศ. 2563 (AIM 2020)



องค์การเพ่ือความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)

ทีม่า: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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OECD เป็นองคก์รระหว่างประเทศด้านความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิ ได้รบัการจดัตัง้ข ึ้นในปี 1961 
มีบทบาทหน้าหลักในประสานความร่วมมือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า เสร ีระหว่าง
ประเทศสมาชกิ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือเพื่อการ
พฒันาทัง้ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก าลัง
พัฒนานอก OECD ปัจจุบันมีสมาชิกทัง้หมด 36 
ประเทศ นอกจากนี้ OECD ยังมขี้อตกลงหรอืความ
ร่วมมือกับประเทศที่ไม่ได้ เ ป็นสมาชิกกว่า 70 
ประเทศ ผ่าน Centre for Co-operation with Non-
Members (CCNM) อกีด้วย

ออสเตรเลีย ฮงัการี นิวซีแลนด์

ออสเตรยี ไอรแ์ลนด์ นอรเ์วย์

เบลเยียม ไอซแ์ลนด์ โปแลนด์

แคนาดา อิสราเอล โปรตุเกส

ชิลี อิตาลี สโลวกั

สาธารณรฐัเชค็ ญ่ีปุ่ น สโววีเนีย

เดนมารก์ เกาหลีใต้ สเปน

เอสโตเนีย ลตัเวีย สวีเดน

ฟินแลนด์ ลิทวัเนีย สวิตเซอรแ์ลนด์

ฝร ัง่เศส ลกัเซมเบิรก์ ตุรกี

เยอรมนี เมก็ซิโก สหราชอาณาจกัร

กรซี เนเธอรแ์ลนด์ สหรฐัอเมริกา

CURRENT MEMBERSHIP

‘Better Policies for Better Lives’ 



โครงสร้างองคก์รของ OECD

ทีม่า: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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OECD

DirectoratesGeneral Secretariat Other Bodies

Council and Executive Committee 
Secretariat

Directorate for Legal Affairs

Global Relations Secretariat

Internal Audit

Executive Directorate

Public Affairs and Communications 
Directorate

Department

Development Centre

International Energy Agency

International Transport Forum

Nuclear Energy Agency

Special Entities

• Development Co-operation Directorate

• Economics Department

• Directorate for Education and Skills

• Directorate for Employment, Labour and Social Affairs

• Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

• Environment Directorate

• Directorate for Financial and Enterprise Affairs

• Directorate for Public Governance

• Directorate for Science, Technology and Innovation

• Statistics and Data Directorate

• Centre for Tax Policy and Administration

• Trade and Agriculture Directorate

Committee on Digital 
Economy Policy



OECD จดัตัง้คณะท างานด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัขึน้ เพื่อรบัผิดชอบเก่ียวกบัการศึกษาและจดัท า
นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทลั ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประเดน็ดงักล่าว

ทีม่า: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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Directorate for Science, Technology and Innovation

Committee on Digital Economy Policy

REPORTS / PAPERS

FORUM / MEETING

• OECD Digital Economy Outlook 2017
• OECD Telecommunication and Broadcasting Review
• Measuring the Digital Economy: A New Perspective
• Digital Economy Papers

• OECD Ministrial Meeting The Digital Economy, 
Innovation, Growth and Social Prosperity

Concern

• Information security and privacy
• Data-driven innovation for growth and well-being
• Internet policy and governance

Key Focus ICT indicators

Access lines and access paths in total / per 100 inhabitants for OECD

Mobile subscriptions in total / per 100 inhabitants for OECD

Trends in telecommunication revenue, investment and access paths

Broadband subscriptions per 100 inhabitants in OECD countries

Percentage of fibre connections in total broadband

Households with access to a home computer | Households with access to the Internet in selected OECD countries 
| Households with broadband connections, urban and rural

Enterprises’ broadband connectivity, by firm size | Small and medium enterprises with broadband access, fixed or mobile 

Employment of ICT specialists across the economy, as share of total employment, by category | Employment in the 
ICT sector and sub-sectors | Growth of employment in the ICT sector and its sub-sectors in the OECD area

Telecommunication services revenue in total for OECD | Telecommunication infrastructure investment in total for OECD

Value added of ICT sector and sub-sectors | ICT and total business expenditure on R&D intensities 

Specialisation in ICT-related patents, 2012-15 | International co-inventions in ICT, 2012-15 

ICT goods and services in manufacturing exports, by economy or region of value-added origin 

Changes in wages relative to labour productivity, 2001-16 

ICT investment by capital asset, as a percentage of GDP | Evolution of ICT investments, as a percentage of total investments 



ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระหว่างกลุ่ม GMS

ทีม่า: Asian Development Bank (ADB)
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ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระหว่างประเทศระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) เป็นความรว่มมอืระหวา่งประเทศในพื้นทีแ่ถบลุ่มแมน่ ้าโขง ซึ่งรวมถงึประเทศกมัพูชา สปป .ลาว เมยีนมา ไทย เวยีดนาม 
และมณฑลยูนนานของประเทศจนี ได้รบัการจดัตัง้ข ึน้ในปี 2535

ใน ปี 2554 ไดม้กีารจดัท ากรอบยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มประเทศ
GMS ภายใต้ชื่อแผน GMS ICT Strategy Framework โดยไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาไว ้6 ประการ

 เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ในการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืในการส่งเสรมิการพฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในอนุภูมภิาค

 เพือ่เรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างกนัในการน าไปสู่การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร

 เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งแอปพลเิคชนัอยา่งแขง็ขนั เช่น พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ในอนุภูมภิาค โดยผ่านการส ารวจวจิยั
และนวตักรรม

 เพือ่ลดความเหลือ่มล ้าทางเทคโนโลยซีึง่จะช่วยส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิารสารสนเทศและการสือ่สารในพืน้ทีช่นบท
 เพือ่ส่งเสรมิการประหยดัพลงังานและการลดการใชพ้ลงังาน รวมทัง้การอ านวยความสะดวกการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาใช้
 เพือ่ฝึกฝนความเชีย่วชาญช านาญงานซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของภาคเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร

อย่างไรกด็ ีนบัจากทีไ่ดจ้ดัท าแผนงานความร่วมมอืดงักล่าว ประเทศสมาชกิกลุ่ม GMS ยงัไม่มกีาร
ด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ GMS ICT Strategy Framework แต่อย่างใด 

2535 2554 2560

ในปี 2560 ไดม้กีารจดัท ารา่งแผนปฏิบติัการ
ฮานอย ค.ศ. 2018-2022 ((Draft) Hanoi 
Action Plan 2018-2022: HAP 2018-2022) 
ขึน้เพื่อเป็นแผนปฏิบตัิการภายใต้กรอบความ
ร่วมมอืการพฒันาในภาพรวม ระหว่างประเทศ
สมาชกิ GMS ฉบบัต่อไป โดย HAP 2018-
2022 ไดม้กีารเสนอใหม้กีารปรบัเปลีย่นกรอบ
เป้าหมายหลกัของการด าเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ GMS ICT 
Strategic Framework ใหม่ จากเดมิทีมุ่่งเน้น
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นไอซที ีไปสู่
การสนบัสนุนและผลกัดนัการใชง้านเทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิิทลั



Agenda
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ

นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



แนวทางการคดัเลือกกรณีศึกษาการพฒันาดิจิทลัในต่างประเทศ

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจากหลายแหล่งขอ้มูล
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Digital Malaysia 
Assist Towards Malaysia’s Vision 
2020, Becoming a High-income Nation

Singapore Infocomm Media 2025
2015-2025 Towards the World’s 
First Smart Nation

Australia #au20 National Digital Economy Strategy
2011-2020 Stand Among the World’s 
Leading Digital Economies by 2020

Korea K-ICT Strategy
2015-2020 Transform into a Creative Economy

UK Digital Strategy 2017 
+ Digital Economy Strategy 2015-2018

 เกณฑ์การคดัเลือก
- พฒันาการทางเศรษฐกจิของประเทศเป้าหมาย 
- การจดัอนัดบั World Digital Competitiveness Index โดย IMD 
- การจดัอนัดบัความความพร้อมใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร (Networked Readiness Index)
- มกีารปรบัใชน้โยบายทีม่ปีระสทิธิภาพและก่อใหเ้กดิความส าเร็จ

 คดัเลือกประเทศกรณีศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ 
โดยเป็นประเทศมพีฒันาการทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกบัหรือสูง
กว่าไทย และประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมดจิิทลั

ออสเตรเลยี เกาหลใีต้ สหราชอาณาจกัร เอสโตเนีย มาเลเซยี สงิคโปร์ ไทย
GDP per capita (2016) (USD) 46,789.90 35,750.80 43,080.96 29,620.04 27,736.30 88,003.10 16,946.20

IMD World Digital Competitiveness Index (2018) 19 27 20 31 22 3 30

Networked Readiness Index (2016) 18 13 8 22 31 1 62

Estonia Digital Agenda 2020
Estonian Information Society 



สรปุแนวทางการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศกรณีศึกษา (1)

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจากหลายแหล่งขอ้มูล
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ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร เอสโตเนีย

National Digital Economy Strategy 2011-2020 UK Digital Strategy Estonia Digital Agenda 2020

• การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของครวัเรอืน
• การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของภาคธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร

• การจดัการสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างชาญฉลาด
• การดูแลสุขภาพและผูสู้งอายุ
• การขยายการศกึษาออนไลน์
• การเพิ่มขึ้นของการท างานจากระยะไกล การพฒันาการ
ใหบ้รกิารทางออนไลน์ของภาครฐั

• เพิม่การมส่ีวนร่วมทางดจิทิลัในภูมภิาค

• การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั เพือ่เพิม่การเชือ่มต่อและใช้งาน
ในทุกภาคส่วนของประเทศ

• การพฒันาทกัษะดจิทิลัของประชาชน และยกระดับการเขา้ถึงการ
เรยีนรูเ้พ ือ่เพิม่ทกัษะดงักล่าว

• การสนับสนุนอุตสาหกรรมดจิทิลั
• การส่งเสรมิภาคธุรกจิในประเทศปรบัตวัสู่ดจิทิลั
• การยกระดบัความปลอดภยัทางไซเบอร์ของประเทศ
• การพฒันารฐับาลดจิทิลั และยกระดบับรกิารภาครฐั
• การน าขอ้มูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในการวางนโยบาย และ
ผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

• การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมท างานภาครฐัอัจฉริยะ และ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

• การพฒันาทักษะและความรู ้ดิจิทัลแก่ประชาชนในประเทศ 
เพื่อเพิม่โอกาสการท างาน เพิม่ความสามารถทางการแข่งขนั
โดยรวมของประเทศ และยกระดบัคุณภาพชวีติ

• การพฒันาการด าเนินงานและการให้บริการภาครฐัสู่รูปแบบ
ดจิทิลัอจัฉรยิะ

• การพฒันาสงัคมดจิทิลั และการเป็นผูน้ าประเทศดจิทิลัของโลก

ตวัชีว้ดั
• สดัส่วนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตบา้นอยู่ใน 5 อนัดบัแรกของกลุ่ม 

OECD 
• การใชช้่องทางออนไลน์เพื่อขยายและเพิม่โอกาสทางธุรกจิ
อยู่ใน 5 อนัดบัแรกของกลุ่ม OECD

• ประชาชนเขา้ถงึเทคโนโลยกีารจดัการพลงังานที่ดขี ึน้
• คนชรา ผูพ้กิาร แม่และเดก็ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลการรกัษา
อเิลก็ทรอนิกส์

• ผูด้อ้ยโอกาสทางการศกึษาเขา้ถงึบรกิารศกึษาออนไลน์
• ลูกจา้งอย่างน้อยรอ้ยละ 12 สามารถท างานจากระยะไกล
• 4 ใน 5 ของประชากรตดิต่อกบัหน่วยงานภาครฐัผ่านออนไลน์
• ลดช่องว่างการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตระหว่างเมอืงและภูมภิาค

เป้าหมาย
• ภายในปี 2025 ภาคธุรกจิดจิทิลัเตบิโตเพิม่ขึน้ โดยมมีูลค่า
เศรษฐกจิอยู่ที่ 200,000 ลา้นปอนด ์

ตวัชีว้ดั
(ยงัไม่ไดก้ าหนด)

เป้าหมาย/ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
• คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
• การมพี ืน้ทีท่างวฒันธรรม
• อตัราการจา้งงานทีสู่งข ึน้
• ก าลงัการผลติเพิม่สูงข ึน้

ตวัช้ีวดั
• เพิม่สดัส่วนผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตความเรว็สูงทัว่ประเทศ เป็นรอ้ยละ 60
ของประเทศ ภายในปี 2020

• ลดสดัส่วนผูท้ีไ่ม่เคยใชง้านอนิเทอร์เน็ตในประเทศช่วงอายรุะหว่าง 
16-74 ปี เหลอืรอ้ยละ 5 ภายในปี 2020

• เพิม่ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารภาครฐั ทัง้ภาคธุรกจิ และ
ประชาชน ใหอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 85 และ 90 (ตามล าดบั) ภายในปี 2020

• เพิม่สดัส่วนผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารเป็นรอ้ยละ 4.5 ของแรงงานทัง้หมด ภายในปี 2020



สรปุแนวทางการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศกรณีศึกษา (2)

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจากหลายแหล่งขอ้มูล
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มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้

Digital Malaysia Singapore Infocomm Media 2025 Korea K-ICT Strategy 2015-2020

• การเพิม่ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารดจิทิลั
• การเพิ่มรายได้ของประชากร และยกระดบัความสามารถ
ดจิทิลัแก่ผูม้รีายไดน้้อยในกลุ่ม B40

• การพฒันาบุคลากรยุคดจิทิลั
• การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของ SMEs

• การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น BigData หุ่นยนต ์
IoT และความปลอดภยัทางไซเบอร ์

• การพฒันาทุนมนุษย์เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรอง ร ับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

• การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การด าเนินชีวิตประจ าวนัและการ
ด าเนินธุรกจิ ทัง้ในดา้นการสาธารณสุข การศึกษา การขนส่ง 
บรกิารทางการเงนิ 

• การปฏริูปเชงิโครงสรา้งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร

• การขยายการลงทุนที่เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

• การเสรมิสรา้งความร่วมมอืในระดบันานาชาต ิ
• ส่งเสริม 9 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ Digital content, 

Big Data, Smart devices, 5G, UHD, Software, IoT, Cloud
และ Information security

เป้าหมาย
• เพิม่สดัส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมไอซทีีต่อ GDP ของประเทศจาก
เดมิรอ้ยละ 10.5 (ปี 2010) เป็นรอ้ยละ 17 ภายในปี 2020

• ขยบัอนัดบัการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy 
Ranking) ของ EIU จากเดมิอนัดบั 36 (ปี 2010) มาอยู่ที่ 20
อนัดบัแรกของโลกภายในปี 2020

• ประเทศไดร้บัการจดัอนัดบัใน 10 ประเทศแรกสุดของโลก จาก
การจดัอนัดบั IMD Competitiveness Scoreboard โดย IMD 
ภายในปี 2020 (อนัดบัเดมิอยู่ที่ 16 ในปี 2011)

เป้าหมาย
• ผลกัดนัใหส้งิคโปรเ์ป็นประเทศอนัดบัหนึ่งของโลกในการที่จะ
น า Infocomm มาสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิและสงัคม

• เพิม่มูลค่าอุตสาหกรรมดา้น Infocomm  เป็นสองเท่าคอืมี
มูลค่า 26 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร์

• เพิม่มูลค่าการการส่งออกทางดา้น Infocomm เป็นสามเท่าคอื
มมีูลค่า 60 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร์

• เพิม่การจา้งงานดา้น Infocomm อกี 80,000 ต าแหน่ง
• ท าใหม้กีารใชง้านบรอดเเบนดใ์นครวัเรอืนถงึรอ้ยละ 90
• ท าใหทุ้กครวัเรอืนที่มเีดก็ที่จะตอ้งศกึษาในโรงเรยีนที่ม ี
คอมพวิเตอรใ์ชง้าน

เป้าหมาย/ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
• ICT-led Creative Korea
ตวัชีว้ดั
• ส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวตักรรมใหม่ และใหค้วามส าคญักบั
การเตบิโตของอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ

• อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 8
ภายในปี 2020

• ผลติภาพของประเทศขยายตวัสู่ระดบั 240 ลา้นลา้นวอน
• มูลค่าการส่งออกเพิม่สูงขึน้เป็น 210 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั



ข้อมลูพื้นฐานและข้อมลูความสามารถทางการแข่งขนัด้านดิจิทลัของสหราชอาณาจกัร
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก CIA Factbook, WEF, IMD, ITU, United Nations, BSA, Waseda University และหลายแหล่งขอ้มูล

United Kingdom Gross Domestic Products (GDP)

Labor Force

(2017 est.)

(2017 est.) Inflation Rate

2.6 %
(2017 est.)

GCI

Population

65.6 Million 

Unemployment Rate

4.4 % (2017 est.)
(2017 est.)

33.5 Million
Doing Business

(2017)

(2017)

8

7

Smart Cities

• Bristol

• London

• Birmingham

• Manchester

• Leeds

• Milton Keynes

• Glasgow

• Nottingham

• Peterborough

• Cambridge

• Oxford

• Aberdeen

$2,662.4 Billion 

Source: National Building Specification (NBS)

Digital Competitive Rankings

Global Competitiveness Index 4.0 (2017):  2nd

IMD World Digital Competitiveness Index (2018):  20th

ICT Development Index (IDI) (2017):  5th

Global Cybersecurity Index (2017):  12th

E-Government Development Index (EDGI) (2018):  4th

E-Participation Index (EPI) (2018):  5th

BSA Global Cloud Computing Scorecard (2018):  4th

Waseda D-Government Ranking (2017):  9th



การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัของสหราชอาณาจกัรประกอบด้วย 7 ด้าน

ทีม่า: Government of UK. (2017). UK Digital Strategy 2017.
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UK Digital Strategy 2017

เป้าหมาย: “ภายในปี 2025 ภาคธุรกจิดจิทิลัเตบิโตเพิม่ขึ้น โดยมมีูลค่าเศรษฐกจิอยูท่ี ่200,000 ลา้นปอนด ”

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลั 
เพื่อเพ่ิมการเช่ือมต่อและใช้งานใน

ทุกภาคส่วนของประเทศ

การพฒันาทกัษะดิจิทลัของประชาชน 
และยกระดบัการเข้าถึงการเรยีนรู้เพื่อ

เพ่ิมทกัษะดงักล่าว
การสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทลั

การส่งเสริมภาคธรุกิจใน
ประเทศปรบัตวัสู่ดิจิทลั

การยกระดบัความปลอดภยั
ทางไซเบอรข์องประเทศ

การพฒันารฐับาลดิจิทลั
และยกระดบับริการภาครฐั

การน าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์
ในการวางนโยบาย และผลกัดนัการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

การด าเนินการทัง้ 7 ด้าน



เป้าหมายของยุทธศาสตรภ์ายใต้ UK Digital Strategy 2017

ทีม่า: Government of UK. (2017). UK Digital Strategy 2017.
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UK Digital Strategy 2017

เป็นการรว่มมอืระหวา่งทกุภาคสว่นเพื่อสง่เสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิ เทคโนโลยี และ นวตักรรมสูม่าตรฐานระดบัสากลและเตรยีมความพร้อมเพื่อ
เขา้สูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัอย่างเตม็ตวั โดยแบ่งประเดน็ยุทธศาสตรอ์อกเป็น 7 ประเดน็ ได้แก่

เพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ามารถรองรบัการใช้งานอนิเทอร์เน็ตทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา โดยเพิม่ขดีความความสามารถการรองรบัขอ้มลูในปริมาณมาก
และความเร็วในการถ่ายเททีม่ากขึน้ และ เพิม่ความน่าเชื่อถือในการใหบ้ริการ

เสริมสร้างความสามารถทีจ่ าเป็นต่อบุคลากรในตลาดแรงงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพการมส่ีวนร่วม การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงในเศรษฐกจิดจิิท ัล และ เพื่อเป็นการคง
ความสามารถในการแข่งขนัและการเป็นประเทศชัน้น าทางดา้นอุตสาหกรรมดจิิทลั อกีทัง้ต้องการเพิม่การเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตของประชากรอย่างเท่าเทยีม นอกจากนัน้
แลว้รฐับาลยงัมุ่งลดช่องว่างความสามารถดา้นดจิิทลัของประชาชน

สนบัสนุนการเติบโตของนวตักรรมและส่งเสริมการคดิไอเดยีทางธุรกจิโดยดงึดดูบุคลากรทีด่แีละมคีวามสามารถใหท้ างานและศกึษาในประเทศ เสริมสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ต่ีอการท าธุรกจิโดยการกระตุ้นการลงทุนจากทัง้ในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีนอกจากนัน้แลว้ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะส่งเสริมอุตสาหกรรมฟินเทค
(FinTech) เพื่อจะเปลีย่นวธิีการทีป่ระชาชนใชใ้นการเขา้ถึงเครื่องมอืและบริการทางการเงนิใหด้มีากขึน้ และ ส่งเสริมการบริการทางการเงินใหม้ีต้นทุนทีต่ ่าลงและมกีาร
บริการทีห่ลากหลายมากขึน้

1. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลั เพ่ือเพ่ิมการเช่ือมต่อและใช้งานในทุกภาคส่วนของประเทศ

2. การพฒันาทกัษะดิจิทลัของประชาชน และยกระดบัการเข้าถึงการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะดงักล่าว

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทลั

ส่งเสริมใหภ้าคธุรกจิในประเทศประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหบุ้คลากรสามารถอยู่ใน
ตลาดแรงงานไดต่้อไปในอนาคต  ลดความเหลื่อมล า้ทางการใชเ้ทคโนโลยรีะหว่างอุตสาหกรรม และใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ความสามารถของธุรกจิในการเขา้ถึงตลาดในประเทศอื่นๆ
และความสามารถของประเทศอื่น  ๆในการเขา้ถึงตลาดในประเทศเช่นกนั  ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมกีารส่งเสริมใหใ้ชฐ้านขอ้มลูทีม่มีาตรฐานการตรวจสอบความถูกต้อง

4. การส่งเสริมภาคธุรกิจในประเทศปรบัตวัสู่ดิจิทลั
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เป็นการรว่มมอืระหวา่งทกุภาคสว่นเพื่อสง่เสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิ เทคโนโลยี และ นวตักรรมสูม่าตรฐานระดบัสากลและเตรยีมความพร้อมเพื่อ
เขา้สูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัอย่างเตม็ตวั โดยแบ่งประเดน็ยุทธศาสตรอ์อกเป็น 7 ประเดน็ ได้แก่

ยกระดบัความสามารถทีจ่ะป้องกนัการถูกโจมตทีางไซเบอรข์องบุคคลและธุรกจิ ปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งทางไซเบอร ์ เฝ้าระวังและเขา้ใจการ
คกุคามทางไซเบอร ์และสนับสนุนการลงทนุในเทคโนโลยรีกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร ์ นอกจากนัน้แล้วยงัสรา้งกฎระเบยีบที่จะสง่ผลใหภ้าค
ธรุกจิมแีรงจงูใจในการใช้ระบบรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร ์ อกีทัง้ยงัมุง่ทีจ่ะปกป้องและหลีกเลี่ยงไมใ่หผู้้เยาวเ์ขา้ถงึเนื้อหาทีไ่มเ่หมาะสม และ
ทา้ยทีส่ดุยงัพฒันาเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง

ปฏริปูการด าเนินงาน โครงสรา้งของรฐับาล และการใหบ้รกิารของภาครฐัใหอ้ยู่ในรปูดจิทิลัและมคีวามเป็นสมยัใหมม่ากขึน้เพื่อความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิารผ่านชอ่งทางออนไลน์และเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนและภาคธรุกจิ นอกจากนัน้แล้วยงัสรา้งสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการใหบ้รกิารโดยมเีครื่องมอืดจิทิลั เทคโนโลย ีการกบักบัดูแล และ การด าเนินงานทีเ่หมาะสม  ยิง่ไปกวา่นัน้ ยังมุง่สนับสนุนระบบการ
พสิจูน์ตวัตนผ่านชอ่งทางออนไลน์ และสนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัได้อย่างปลอดภยั และต่อต้านการปลอมแปลง
ตวัตนในระบบพสิจูน์ตวัตนออนไลน์

เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารเขา้ถงึและมกีารใชข้้อมลูขนาดใหญ่ทัง้ของภาครฐัและเอกชนได้งา่ย ยิง่ไปกวา่นัน้แล้วต้องการมัน่ใจวา่การเคลื่อนย้ายของขอ้มูล
จะไมโ่ดนผลกระทบจากการออกจากสหภาพยุโรป นอกจากนัน้ยงัสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนและภาคการศกึษามกีารพัฒนาความสามารถเชงิวเิคราะห์
ขอ้มลูใหแ้กบุ่คลากร สรา้งกฎระเบยีบทีส่อดคล้องกบัพัฒนาการของเทคโนโลยีทีเ่กีย่วกบัข้อมลู และสง่เสรมิธรุกจิใหใ้ชข้้อมลูอย่างสรา้งสรรคซ์ึ่งอยู่
ในกรอบจรยิธรรมและปกป้องความเป็นสว่นตวัของผู้ใช้

5. การยกระดบัความปลอดภยัทางไซเบอรข์องประเทศ

6. การพฒันารฐับาลดิจิทลั และยกระดบับริการภาครฐั 

7. การน าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในการวางนโยบาย และผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
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สง่เสรมิภาคธรุกจิในประเทศใหน้ าเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาประยุกต์ใชใ้นด าเนินงานและการใหบ้รกิารอย่างมคีวามมัน่ใจเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรท์ี ่1: สนับสนุนนวตักรรมดจิทิลั (encouraging digital innovation)
ยุทธศาสตรท์ี ่2: มุง่เน้นทีผู่้ใช้ (Focus on the user) 
ยุทธศาสตรท์ี ่3: สง่เสรมิผู้คดิคน้นวตักรรม (Equipping the digital innovator)
ยุทธศาสตรท์ี ่4: พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน แพลตฟอรม์ และระบบนิเวศน์ (Growing infrastructure, platforms and ecosystems)
ยุทธศาสตรท์ี ่5: พฒันาอย่างยัง่ยนื (Ensuring sustainability)

สนับสนุนนวตักรรมดิจิทลั (encouraging digital innovation)ยุทธศาสตรท่ี์ 1

• ยุทธศาสตรน์ี้ มุง่เน้นการผลกัดนัและพฒันาภาคธรุกจิของประเทศใหม้คีวามมัน่ใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และมุง่สู่การเป็นภาคธรุกจิ
ทีใ่ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีิจทิลั 

มุ่งเน้นท่ีผู้ใช้ (Focus on the user)ยุทธศาสตรท่ี์ 2

• ยุทธศาสตรน์ี้ สนับสนุนใหธ้รุกจิมุง่สูก่ารด าเนินงานในรปูดจิทิลั โดยท าความเขา้ใจและพฒันาประสบการณ์การการใชง้านทีต่อบสนองความต้องการของ
ผู้ใชบ้รกิารเป็นส าคญั 

ส่งเสริมนักนวตักรรม (Equipping the digital innovator)ยุทธศาสตรท่ี์ 3

• ยุทธศาสตรน์ี้ มุง่เน้นใหภ้าคธรุกจิพฒันาและปรบัใชเ้ทคโนโลยใีนการท าด าเนินธรุกจิมากขึน้ 

พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน แพลตฟอรม์ และ ระบบนิเวศน์ (Growing infrastructure, platforms and ecosystems)ยุทธศาสตรท่ี์ 4

• ยุทธศาสตรน์ี้ มุง่เน้นใหม้กีารเตบิโตของโครงสรา้งพื้นฐาน กระตุ้นการลงทนุ และชว่ยเหลอืผู้คดิคน้นวตักรรมให้สามารถเตบิโตได้มากขึน้ 

พฒันาอย่างยัง่ยืน (Ensuring sustainability)ยทุธศาสตรท่ี์ 5

• ยุทธศาสตรน์ี้ มุง่เน้นใหม้กีารรว่มมอืกนัระหวา่งองค์กรต่างๆในการพฒันาเทคโนโลยีอย่างยัง่ยนื 
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก CIA Factbook, WEF, IMD, ITU, United Nations, BSA, Waseda University และหลายแหล่งขอ้มูล

Estonia Gross Domestic Products (GDP)

Labor Force

(2017 est.)

(2017 est.) Inflation Rate

3.5 %
(2017 est.)

GCI

Population

1.3 Million 

Unemployment Rate

5.9 % (2017 est.)
(2017 est.)

0.6 Million
Doing Business

(2017)

(2017)

29

12

Smart Cities

• Tallinn

• Tartu

$25.9 Billion 

Digital Competitive Rankings

Global Competitiveness Index 4.0 (2017):  26th

IMD World Digital Competitiveness Index (2018):  31st

ICT Development Index (IDI) (2017):  17th

Global Cybersecurity Index (2017):  5th

E-Government Development Index (EDGI) (2018):  16th

E-Participation Index (EPI) (2018):  27th

BSA Global Cloud Computing Scorecard (2018):  -

Waseda D-Government Ranking (2017):  5th
Source: Ministry of Economic Affairs and Climate 

Policy of Netherland



นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศเอสโตเนีย

ทีม่า: https://e-estonia.com

75

หลกัการของนโยบาย e-Estonia 

ภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและผลกัดนัให้
เ กิด เ ศ รษฐกิจ และสัง คมดิจิ ท ัล
ภายในประเทศ ทัง้น้ี การให้บริการ
ของภาครัฐจะต้อง เอื้ออ านวยให้
ภาคเอกชน และภาคประชาชนใชง้าน
หรือรับบริการด้านดิจิทลัได้สะดวก 
รวดเร็ว ซึง่จะยกระดบัความสามารถ
ทางการแข่งขนัของประเทศ และเพิ่ม
คุณภาพชวีติของประชาชน

• รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา (Centralized Policy Development) แต่ให้การด าเนินการเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมอืระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Decentralization Implementation)

• รฐับาลใหภ้าคเอกชนและประชาชนได้มสี่วนร่วมแสดงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดจิทิลั

• รฐับาลเป็นผูส้ร้างความมัน่คงทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชือ่มัน่แก่ผูใ้ชง้าน และก่อ ให้เกิดการขยายตัว
ของเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

• รฐับาลเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใส และน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

e-Estonia
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New Digital Nation
รฐับาลน าระบบ e-Residency มาใชก้บัการ
ระบุตวัตนของประชาชน ท าใหป้ระชาชน
ง่ายต่อการขอรบับริการจากภาครฐั รวมถึง
ง่ายต่อการติดต่อทางธุรกจิระหว่างภาครฐั 
ภาคธุรกจิ หรือภาคเอกชนดว้ยกนั

Cyber Security
เพิม่ความปลอดภยัมัน่คงทางไซเบอร์ใน
ประเทศ และสร้างความตระหนกัถึงแก่
ประชาชนและภาคเอกชน ส่งผลสู่การเพิม่
ความเชื่อม ัน่และการใชง้านดจิิทลัในธุรกรรม
และกจิกรรมต่างๆ

Data Embassy
สร้างระบบฐานขอ้มลูคลาวดส์ ารองนอก
ประเทศเอสโตเนีย เผื่อส าหรบัเหตุเกดิ
ภยัพบิตัิร้ายแรง หรือเกดิการโจมตีทาง
กายภาพหรือทางไซเบอร์กบัฐานขอ้มลู
หลกัทีต่ ัง้อยู่ในประเทศ

Intelligent Transportation
น าเทคโนโลยดีจิิทลัมาเพิม่ประสทิธิภาพในการ
คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกสภ์ายในประเทศ 
เช่น เทคโนโลยไีร้คนขบั เป็นต้น

Reporting 3.0
ลดภาระของภาคเอกชนในการน าส่งขอ้มลู
แก่ภาครฐั เช่น เอกสารทางภาษี เอกสาร
ดา้นศุลกากร เป็นต้น โดยเทคโนโลยี
อตัโนมตัิในการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่าง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง

Cross-border Data Exchange
รฐับาลเอสโตเนียเริ่มด าเนินการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูกบัประเทศในสหภาพ
ยุโรป เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เดนิทางขา้มแดน หรือการขนส่ง
ระหว่างประเทศ

Health Care 4.0
เทคโนโลยดีจิิทลัช่วยให้
ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูและ
บริการเชงิสุขภาพ 
ขณะเดยีวกนั ผู้ใหบ้ริการดา้น
สุขภาพ กส็ามารถน าขอ้มลู
ผู้ป่วยมาช่วยส าหรบัการสร้าง
โอกาสทางธุรกจิได้

Digital Transformation 
in Education
น าเทคโนโลยดีจิิทลัมาชว่ย
เพิม่ประสทิธิภาพดา้นการ
เรียนการสอนในหอ้งเรียน อนั
จะน าไปสู่การพฒันา
ทรพัยากรบุคคลของประเทศ
อย่างมปีระสทิธิภาพ

Real-Time Economy
อาศยัเทคโนโลยดีจิิทลั
เอือ้อ านวยความสะดวก 
และสร้างสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมแก่การด าเนิน
ธุรกรรม และธุรกจิ

Industry 4.0
น าเทคโนโลยดีจิิทลัมาเพิม่
ประสทิธิภาพในการผลติ ช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูสถานการณ์ผลติ และน าขอ้มลู
มาวเิคราะหเ์พื่อจดัท ากลยุทธ์ และ
บริหารจดัการกระบวนการผลติใหม้ี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล

e-Estonia
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1994-1999 2000-2006 20082007 2010 2011-Present

Information Policy (1994)

Personal Data
Protection Act (1996)
Internet Bank แห่งแรก 
(1996)
โครงการ Tiger Leap
(1996)

เลอืกตัง้ผ่านอนิเทอร เน็ตครัง้แรก (i-Elections) (2005)

ระบบ e-Police เริม่ออนไลน  (2005)

จดัตัง้ Data 
Protection 
Department 
(1999)

ระบบ Mobile-ID System เริม่ออนไลน (2007)

Digital Signatures Act (2000)

เริม่ใชก้ารช าระภาษี e-Tax (2000)

เริม่ใชร้ะบบ e-Cabinet (2000)

ผ่านกฎหมายการลงทะเบียนประชากร 
(Population Registry) (2000)

เปิดตวั State Portal (2003)

เริม่ใช ้ID Card เป็นตัว๋รถ
โดยสาร (2003)

เปิดใหจ้ดทะเบียนยานพาหนะ
ผ่าน e-Vehicle (2003)

Public Information Act (2003)

เริม่ใช ้X-Road (2001)

Health Services 
Organization Act

เปิดใชร้ะบบลงทะเบียน
ประชากรออนไลน (2001)

เริม่ใชบ้ตัร Smart 
ID (2002)

ผ่านกฎหมาย e-
Election (2002)

E-School เริม่
ออนไลน  (2002)

เปิดตวัระบบ
e-Health (2008)

เริม่ใชร้ะบบ
e-Prescription (2010)

สาขาพลงังาน เริม่ใช้
Smart Grid (2011)

ป้องกนัการโจมตีทางไซเบอร จนาดใหญ่
ส าเร็จ ส่งผลใหเ้อสโตเนียเป็นทีต่ ัง้ของ 
Cyber Defense Centre ของ NATO 
(2007)

เริม่ใชง้านระบบ 
e-Residency
(2014)
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E- Institution - institutionview

Population 
Register

Health 
Insurance 
Register

Vehicle 
Register

Document 
record 

management 
systems

Document 
repository

Energy Telecom Banks

Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server Adapter Server

Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server Security Server

Public Sector Private Sector

Internet X-Road
Security Server Security Server Security Server Security Server

Adapter Server

X-GIS

Adapter Server

Administrative System of 
the state information system

ID-Card & 
Mobile ID

E-Country - Countryview

Government Portal – Your Estonia

User Interfaces Certification centerX-Road Center

X-Road Certification Center

Server 1

Server 2 Monitoring

Helpdesk

Services

Data Traffic (X-Road)

Databases

เทคโนโลยีทีเ่กีย่วข้อง การบริการ และข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง

WSDL
UDDI

SOAP
XML RPC

Oracle
MySQL

Parental benefit
My Vehicles

Security server
Central Server
Citizen Portal

Traffic register
Population register
Passports register

ล าดบัชัน้ของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมการบริการภาครฐั

X-Road คือ โคร ง ข่ า ยหลัก 
(backbone) ของการบริการภาครัฐ
ของเอสโตเนีย (e-Estonia) ซึ่งจะ
ท าให้ฐานข้อมูลของการบริการ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-Services) 
เชื่อมโยงกนัได้ท ัว่ประเทศ ทัง้การ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความ
ราบรื่นในการท างานสงูสุด

http://www.hansa.ee/tudeng/images/id-kaart.gif
http://www.hansa.ee/tudeng/images/id-kaart.gif
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Vision

Goals

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อตัราการจ้างงานท่ีสูงข้ึน
ก าลงัการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน

การมีพื้นท่ีทางวฒันธรรม
• การเป็นสงัคมขอ้มลูเปิด ทีป่ระชาชนสามารถควบคุมความเป็นส่วนตวั

ของการเปิดเผยขอ้มลูของตนได้
• ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการดจิทิลัไดท้ ัว่ถึง รวดเร็ว สะดวกและง่าย
• สวสัดกิารภาครฐัและบริการดจิิทลัต่างๆ ทีไ่ดร้บั ตรงกบัความต้องการ
• ประชาชนมส่ีวนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันาบริการดจิิทลั

• ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลัเพื่อขยายพืน้ทีแ่ละโอกาสในการ
สร้างสรรคส์ิง่ต่างๆ

• ขบัเคลื่อนภาษาเอสโตเนียน เป็นภาษาหลกัในสงัคมดจิิทลั

• สนบัสนุนและพฒันาทกัษะดจิิทลัของประชาชนในประเทศ เพื่อให้
สามารถปรบัตวั รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นดจิิทลั ตลอดจนเพิ่มโอกาส
ในการเขา้ถึงต าแหน่งงานทีม่มีลูค่าสงูและต้องการทกัษะดจิิทลัมาก

• พฒันาระบบการศกึษาทีย่ดืหยุ่น และตรงกบัความต้องการตลาด
• ปรบัปรุงการท างานและสถานทีท่ างานภาครฐัและเอกชนสู่รูปแบบดจิิทลั

• น าเทคโนโลยดีจิิทลัมาใชก้บัทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม
• ยกระดบัความปลอดภยัและความมัน่คงทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความ

มัน่ใจในการใชง้าน
• สนบัสนุนอุตสาหกรรมดจิิทลัเป็นภาคส่วนหลกัของประเทศ
• พฒันาประเทศใหเ้ป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมดจิิทลั และดงึดูดการ

ลงทุนจากต่างประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยีดิจิทลั ถกูใช้เป็นเครือ่งมือทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน ในการเพิม่คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเอสโตเนีย การเพิม่อตัราการจ้างงานในประเทศ การเสริมสร้างพ้ืนทีท่าง
วฒันธรรม การเพิม่ก าลงัการผลิตภายในประเทศ และการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการภาครฐั
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ประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศทีมี่สภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั
(Environment for the take-up and development of smart ICT-solutions)

ICT Infrastructure
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น
ไอซทีี เพือ่สนบัสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมท างาน
ภาครฐัอจัฉริยะ และยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน

Skills and Knowledge
การพฒันาทกัษะและความรู้ดจิิทลั
แก่ประชาชนในประเทศ เพือ่เพิม่

โอกาสการท างาน เพิม่
ความสามารถทางการแข่งขนั

โดยรวมของประเทศ และยกระดบั
คุณภาพชวีติ

Smarter Governance
การพฒันาการด าเนินงานและ
การใหบ้รกิารภาครฐัสูร่ปูแบบ

ดจิทิลัอจัฉรยิะ

Awareness of e-Estonia
การพฒันาสงัคมดจิทิลั และ
การเป็นผู้น าประเทศดจิทิลั

ของโลก

• เพิม่สดัส่วนผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตความเร็วสงูทัว่ประเทศ เป็นร้อยละ 60 ของ
ประเทศ ภายในปี 2020

• ลดสดัส่วนผู้ทีไ่ม่เคยใชง้านอนิเทอร์เน็ตในประเทศช่วงอายุระหว่าง 16-74 ปี
เหลอืร้อยละ 5 ภายในปี 2020

• เพิม่ระดบัความพงึพอใจของผู้รบับริการภาครฐั ทัง้ภาคธุรกจิ และประชาชน 
ใหอ้ยู่ทีร่้อยละ 85 และ 90 (ตามล าดบั) ภายในปี 2020

• เพิม่สดัส่วนผู้ประกอบวชิาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ร้อยละ 4.5 ของแรงงานทัง้หมด ภายในปี 2020

ตวั
ชีว้

ดั
เป้
าห

มา
ย

ภา
พร

วม

เป้าหมายย่อย (Sub-Objectives)
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก CIA Factbook, WEF, IMD, ITU, United Nations, BSA, Waseda University และหลายแหล่งขอ้มูล

Australia Gross Domestic Products (GDP)

Labor Force

(2017 est.)

(2017 est.) Inflation Rate

10.1 %
(2015 est.)

GCI

Population

23.2 Million 

Unemployment Rate

5.6 % (2017 est.)
(2017 est.)

12.91 Million
Doing Business

(2017)

(2017)

21

14

Smart Cities

• Melbourne

• Sydney

• Perth

• Adelaide

• Brisbane

$1,323.4 Billion 

Digital Competitive Rankings

Global Competitiveness Index 4.0 (2017):  15th

IMD World Digital Competitiveness Index (2018):  19th

ICT Development Index (IDI) (2017):  14th

Global Cybersecurity Index (2017):  7th

E-Government Development Index (EDGI) (2018):  2nd

E-Participation Index (EPI) (2018):  5th

BSA Global Cloud Computing Scorecard (2018):  5th

Waseda D-Government Ranking (2017):  13th
Source: Ministry of Economic Affairs and Climate 

Policy of Netherland
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#au20 National Digital 
Economy Strategy 2011-2020

National Digital Plan แผนยุทธศาสตร ์ #au20 National Digital Economy Strategy 2011-2020 นัน้
เป็นวิสยัทศัน์แห่งชาติเพ่ือขบัเคล่ือนออสเตรเลียเข้าสู่การเป็นประเทศผู้น าด้าน
เศรษฐกิจดิจิทลัของโลก ภายในปี 2020 โดยทาง The National Broadband 

Network (NBN) ได้ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตรไ์ว้ทัง้ส้ิน 8 ประเดน็

ประเดน็ยทุธศาสตร์

 การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของครวัเรอืน  การขยายการศึกษาออนไลน์

 การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของภาคธรุกิจและองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร  การเพ่ิมขึน้ของการท างานจากระยะไกล

 การจดัการส่ิงแวดล้อมและโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างชาญฉลาด  การพฒันาการให้บริการทางออนไลน์ของภาครฐั

 การดแูลสขุภาพและสงัคมผู้สงูอายุ  การเพ่ิมการมีส่วนรว่มทางดิจิทลัในภมิูภาค

ภายในปี 2020 ออสเตรเลยีจะเป็นหนึง่ใน
ประเทศผูน้ าดา้นเศรษฐกจิดจิทิลั
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 ออสเตรเลยี อยู่ใน 5 อนัดบัแรกของการเป็นประเทศทีม่ี
สดัส่วนผู้ใชง้านอนิเทอร์เน็ตบ้านมากทีสุ่ด ในกลุ่มประเทศ 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD)

 ออสเตรเลยี อยู่ใน 5 อนัดบัแรกของการเป็นประเทศทีม่กีาร
ใชช่้องทางออนไลน์เพื่อขยายและเพิม่โอกาสทางธุรกจิ โดย
ภาคธุรกจิและองคก์รไม่แสวงหาก าไร ในกลุ่มประเทศ 
OECD

 ปัจจุบนั มกีารลงทุนสงูถึง 12.4 ลา้นดอลลารอ์อสเตรเลยีใน
โครงการ Digital Enterprise Initiative เพื่อส่งเสริม ภาคธุรกจิ
และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ในชุมชนกว่า 40 แห่ง เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจว่าโครงการจาก NBN จะสามารถช่วยเพิม่ขดี
ความสามารถของการปฏิบตัิงานพวกเขาไดอ้ย่างไร

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ความคืบหน้าการด าเนินงาน

 การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของ
ครวัเรอืน

 การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของ
ภาคธรุกิจและองคก์รไม่
แสวงหาผลก าไร

 การจดัการส่ิงแวดล้อมและ
โครงสรา้งพืน้ฐานอย่างชาญ
ฉลาด

 การดแูลสขุภาพและสงัคม
ผู้สงูอายุ

 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนภาคธุรกจิ เขา้ถึง
เทคโนโลยอีจัฉริยะ เพื่อการบริหารจดัการพลงังานทีด่ขีึน้

 โครงการทีส่ าคญัทีไ่ดเ้ริ่มต้นไปแลว้นัน่คอื โครงการ Smart Grid
และ Smart City เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการจดัการ
ดา้น น ้า พลงังาน การขนส่ง และ โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ

 ปัจจุบนั มกีารลงทุนในโครงการ Digital Communities Initiative 
สงูถึง 23.8 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลยี และยงัไดส้ร้าง Digital Hub 
ในชุมชนกว่า 40 แห่ง เพื่อพฒันาทกัษะดา้นดจิิทลั

 ร้อยละ 90 ของประชากรทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ เช่น 
คนชรา แม่และเดก็ รวมถึงคนพกิาร/ทุพพลภาพ จะต้อง
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูการรกัษาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้

 ออสเตรเลยีก าลงัประสบปัญหาใหญ่ดา้นสุขภาพ คอืการเข้าสู่
สงัคมสงูวยั และขาดแคลนบุคลากรดา้นสุขภาพ โดย NBN จะ
สนบัสนุนโครงสร้างดจิิทลัทีเ่ชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย ์
ใหแ้ก่ประชาชนทุกพืน้ทีร่ะยะไกล ซึง่คาดว่าจะสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิในช่วงระหว่าง 2,000-4,000 ลา้นดอลลาร์
ออสเตรเลยี

เป้าหมายภายในปี 2020



เป้าหมายภายใต้แผนพฒันา #au20 National Digital Economy Strategy 2011-2020

ทีม่า: Department of Broadband, Communications and the Digital Economy
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 สถาบนัการศกึษามกีารเชื่อมต่อเขา้กบัระบบออนไลน์
สามารถใหบ้ริการทางการศกึษาออนไลน์ เพื่อเพิม่โอกาส
ใหแ้ก่ผู้ดอ้ยโอกาสทางการศกึษา

 ลกูจ้างอย่างน้อยร้อยละ 12 สามารถท างานจากระยะไกล 
(Teleworking)

 การท างานจากระยะไกล สามารถลดปัญหาการขนส่ง การ
เดนิทาง และปัญญหามลพษิได ้โดยการเพิม่ขึน้เพยีง 10% ของ
การท างานระยะไกลนัน้ สามารถส่งผลบวกทางเศรษฐกจิไดถ้ึง 
1.9 พนัลา้นดอลลาร์ออสเตรเลยี ซึง่ปัจจุบนั NBN ก าลงั
ด าเนินการพฒันาโดยระดมผู้เชีย่วชาญจากหลายอุตสาหกรรม
และตวัแทนภาคเอกชน

แนวทางการปฏิบติั

 การขยายการศึกษา
ออนไลน์

 การเพ่ิมขึน้ของการท างาน
จากระยะไกล

 การพฒันาการให้บริการ
ทางออนไลน์ของภาครฐั

 การเพ่ิมการมีส่วนรว่มทาง
ดิจิทลัในภมิูภาค

 4 ใน 5 ของประชากร สามารถติดต่อรบับริการจากภาครฐั
ผ่านอนิเทอร์เน็ต และรูปแบบการใหบ้ริการออนไลน์อื่นๆ

 การติดต่อภาครฐัผ่านทางออนไลน์ สามารถขจดัค่าใชจ่้ายต่างๆ
ทีส่ิน้เปลอืงลงได ้โดยรฐับาลไดเ้สนอโครงการ Strategic Vision 
for ICT และ Tell Us Once เป็นแบบแผนเพื่อส่งเสริมการ
ติดต่อสื่อสารกบัภาครฐั และพฒันาคุณภาพการบริการ

 ปัจจุบนั มกีารลงทุนสงูถึง 2.4 พนัลา้นดอลลาร์ออสเตรเลยี ใน
โครงการ Digital Education Revolution โดยใหเ้ดก็นกัเรียนชัน้ปี
9 ถึง 12 ทุกคนสามารถเขา้ถึงคอมพวิเตอร์ รวมไปถึงใหค้วามรู้ครู
และผู้ปกครองในดา้นเทคโนโลย ีทีจ่ะส่งเสริมตวันกัเรียนได้

 ลดช่องว่างของการเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ต และบริการออนไลน์
ต่างๆ ในภาคธุรกจิและภาคครวัเรือนในเขตภมูภิาค เทยีบ
กบัเขตตวัเมอืง

 จากผลวจิยัพบว่า การเขา้ถึงของภาคธุรกจิและภาคประชาชนใน
พืน้ทีภ่มูภิาคจะมผีลกระทบเชงิบวกสงูกว่าการเขา้ถึงภาคธุรกจิ
และภาคประชาชนในเขตตวัเมอืง ทาง NBN จึงด าเนินโครงการ
ต่างๆ อาท ิโครงการ Elements of the Digital Communities 
,Digital Enterprise initiatives, Telehealth ฯลฯ เพื่อเพิม่การ
เขา้ถึงอนิเทอร์เน็ต โดยมกีารก าหนดราคาลางใหเ้ท่ากนัทัง้
ประเทศ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล า้ทางการเขา้ถึงทัง้สิ้น

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าหมายภายในปี 2020
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก CIA Factbook, WEF, IMD, ITU, United Nations, BSA, Waseda University และหลายแหล่งขอ้มูล

Republic of Korea Gross Domestic Products (GDP)

Labor Force

(2017 est.)

(2017 est.) Inflation Rate

1.9 %
(2017 est.)

GCI

Population

51.2 Million 

Unemployment Rate

3.7 % (2017 est.)
(2017 est.)

27.8 Million
Doing Business

(2017)

(2017)

26

4

Smart Cities

• Seoul

• Daejeon

• North Jeolla Province

• Sejong

$1,530.8 Billion 

Digital Competitive Rankings

Global Competitiveness Index 4.0 (2017):  16th

IMD World Digital Competitiveness Index (2018):  27th

ICT Development Index (IDI) (2017):  2nd

Global Cybersecurity Index (2017):  13th

E-Government Development Index (EDGI) (2018):  3rd

E-Participation Index (EPI) (2018):  1st

BSA Global Cloud Computing Scorecard (2018):  12th

Waseda D-Government Ranking (2017):  8th
Source: Ministry of Economic Affairs and Climate 

Policy of Netherland



แผนการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศเกาหลีใต้:
Korea K-ICT Strategy 2016

ทีม่า: แปลจาก Yanghee, Choi (2015). Korea K-ICT Strategy 2016. Information and Communication Strategy Committee. May 13, 2016.
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วิสยัทศัน์

เป้าหมาย

ให้เทคโนโลยีดิจิทลั (ไอซีที) น าพาการพฒันาให้กับประเทศ

 สง่เสรมิอตุสาหกรรมนวตักรรมใหม ่ และใหค้วามส าคญักบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมหลักของประเทศ
 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 8 ภายในปี 2020
 ผลติภาพของประเทศขยายตวัสูร่ะดบั 240 ล้านล้านวอน
 มลูคา่การสง่ออกเพิม่สงูขึน้เป็น 210 พนัล้านดอลลารส์หรฐั

ยทุธศาสตร์

1. ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรม/ธุรกิจเป้าหมาย

2. ผลกัดนัภาคธุรกิจสู่รปูแบบดิจิทลั 3. ยกระดบัการพฒันา
อุตสาหกรรมดิจิทลั/ไอซีที

4. ขยายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านดิจิทลั/ไอซีที

 ธรุกจิทีส่นับสนุนการพัฒนา
อตุสาหกรรมดจิทิลั/ไอซทีี
• ซอฟต์แวร์
• ความปลอดภยัทางขอ้มลู

 4 อตุสาหกรรมดจิทิลัหลกั
• ไอโอท ี(IoT)
• คลาวด์ (Cloud)
• ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data)
• ปัญญาประดษิฐ์ (AI)

 บรกิารดจิทิลั/ไอซที ีทีส่ าคญั
• คลื่นสญัญาณโทรศพัท ์5จ ี(5G)
• สือ่สารสนเทศความคมชดัสงู (UHD)
• สือ่ดจิทิลั (Data Content)
• อปุกรณ์อจัฉรยิะ (Smart Device)

• ผลกัดนัการปรบัตวัของธรุกจิหลัก 
(Core Field) สูร่ปูแบบดจิทิลั

• ปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
• ขยายความต้องการในตลาด

• เรง่ใหเ้กดิการวจิยัและพฒันานวตักรรม
• พฒันาก าลงัคนดจิทิลั
• ดงึดูดนักลงทนุต่างชาตเิขา้มาลงทนุ

ในอตุสาหกรรมดจทิลั

5. รกัษาระดบัความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านดิจิทลัของ
ประเทศ



เป้าหมายการพฒันาภายใต้ Korea K-ICT Strategy 2016 (1/2) 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรม/ธุรกิจเป้าหมาย

 ธรุกจิทีส่นับสนุนการพัฒนา
อตุสาหกรรมดจิทิลั/ไอซทีี
• ซอฟต์แวร์
• ความปลอดภยัทางขอ้มลู

 4 อตุสาหกรรมดจิทิลัหลกั
• ไอโอท ี(IoT)
• คลาวด์ (Cloud)
• ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data)
• ปัญญาประดษิฐ์ (AI)

 บรกิารดจิทิลั/ไอซที ีทีส่ าคญั
• คลื่นสญัญาณโทรศพัท ์5จ ี(5G)
• สือ่สารสนเทศความคมชดัสงู (UHD)
• สือ่ดจิทิลั (Data Content)
• อปุกรณ์อจัฉรยิะ (Smart Device)

เป้าหมายการพฒันา

มูลค่าส่งออกซอฟต์แวร์เพิม่ขึน้จาก 53 billion USD ในปี 2014 เป็น 100 billion USD ในปี 2019

มูลค่าตลาดเพิม่ขึน้จาก 7.6 ลา้นลา้นวอน ในปี 2014 เป็น 15 ล้านล้านวอน ในปี 2019

มูลค่าตลาดในประเทศเพิม่ขึน้จาก 3.8 ลา้นลา้นวอน ในปี 2014 เป็น 12.8 ล้านล้านวอน ในปี 2019
มูลค่าตลาดในประเทศเพิม่ขึน้จาก 0.5 ลา้นลา้นวอน ในปี 2014 เป็น 2.5 ล้านล้านวอน ในปี 2019
มูลค่าตลาดในประเทศเพิม่ขึน้จาก 2,000 พนัลา้นวอน ในปี 2014 เป็น 8,797 พนัล้านวอน ในปี 2019
อนัดบัการพฒันาของประเทศอยู่ใน 5 อนัดบัแรกของโลก ภายในปี 2020

อนัดบัการพฒันาของประเทศอยู่ในอนัดบัแรกของโลก ภายในปี 2020 และสญัญาณครอบคลุมร้อยละ 90 
มูลค่าตลาดในประเทศเพิม่ขึน้จาก 17 ลา้นลา้นวอน ในปี 2014 เป็น 26 ล้านล้านวอน ในปี 2019
ยอดขายเพิม่ขึน้จาก 29 ลา้นลา้นวอน ในปี 2013 เป็น 60 ล้านล้านวอน ในปี 2019
จ านวนบรษิทัในประเทศซึ่งเป็นบรษิทัช ัน้น าระดบัโลก เพิม่จาก 181 บรษิทั ในปี 2014 เป็น 300 บรษิทั ในปี 2019
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2. ผลกัดนัภาคธุรกิจสู่รปูแบบดิจิทลั

• ผลกัดนัการปรบัตวัของธรุกจิหลกั 
(Core Field) สูร่ปูแบบดจิทิลั

• ปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
• ขยายความต้องการในตลาด

เป้าหมายการพฒันา

อตัราการใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัของประเทศอยู่ใน 3 อนัดบัแรกของโลก

ปรบัปรุงกฎหมายเชิงรกุ เพื่อสนบัสนุนการปรบัตวั โดยอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง
สดัส่วน SMEs ท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรบัใช้ เพิม่ขึน้จากร้อยละ 23 ในปี 2013 เป็นรอ้ยละ 35 ในปี 2019

3. ยกระดบัการพฒันา
อุตสาหกรรมดิจิทลั/ไอซีที

• เรง่ใหเ้กดิการวจิยัและพฒันานวตักรรม
• พฒันาก าลงัคนดจิทิลั
• ดงึดูดนักลงทนุต่างชาตเิขา้มาลงทนุ

ในอตุสาหกรรมดจิทิลั

สดัส่วนการลงทุนวิจยัพฒันาด้านดิจิทลั/ไอซีที เพิม่ขึน้จากร้อยละ 3.4 ในปี 2014 เป็นรอ้ยละ 13 ในปี 2019
ก าลงัการผลิตก าลงัคนดิจิทลั ในปี 2019 อยู่ที ่3,000 คน ในระดบัผู้เชีย่วชาญ และ 3,000 คน ในระดบัทัว่ไป

มูลค่าการลงทุน เพิม่ขึน้จาก 389 พนัลา้นวอน ในปี 2014 เป็น 4,000 พนัลา้นวอน ในปี 2019

4. ขยายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านดิจิทลั/ไอซีที

5. รกัษาระดบัความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านดิจิทลัของ
ประเทศ

มูลค่าส่งออกของอุตสาหกรรมดิจิทลั เพิม่ขึน้จาก 1,739 billion USD ในปี 2014 เป็น 2,085 billion USD 
ในปี 2019

ให้ความส าคญักบัการลงทุนวิจยัและพฒันา (R&D) สนิคา้กลุ่มเซมคิอนดกัเตอร์ อุปกรณ์อจัฉริยะ ผลติภณัฑ ์
VR และหน้าจอ
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก CIA Factbook, WEF, IMD, ITU, United Nations, BSA, Waseda University และหลายแหล่งขอ้มูล

Malaysia Gross Domestic Products (GDP)

Labor Force

(2017 est.)

(2017 est.) Inflation Rate

3.8 %
(2017 est.)

GCI

Population

31.4 Million 

Unemployment Rate

3.4 % (2017 est.)
(2017 est.)

14.9 Million
Doing Business

(2017)

(2017)

23

24

Smart Cities

• Kuala Lumpur

• Ampang Jaya

• Kajang

• Klang

• Petaling Jaya

• Putrajaya

$314.5 Billion 

Source: Ministry of Economic Affairs and Climate 

Policy of Netherland

Digital Competitive Rankings

Global Competitiveness Index 4.0 (2017):  27th

IMD World Digital Competitiveness Index (2018):  22nd

ICT Development Index (IDI) (2017):  63rd

Global Cybersecurity Index (2017):  3rd

E-Government Development Index (EDGI) (2018):  48th

E-Participation Index (EPI) (2018):  32nd

BSA Global Cloud Computing Scorecard (2018):  14th

Waseda D-Government Ranking (2017):  36th

• Selayang

• Sepang

• Shah Alam

• Subang Jaya



แผนพฒันาแห่งชาติ “Eleventh Malaysia Plan: 2016-2020”
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“ ANCHORING GROWTH ON PEOPLE ” 

People are the bedrock of
the nation

Preparing people for
the future

Everyone enjoys growth
and development

Enhancing inclusiveness
towards an equitable society

Improving wellbeing for all
Accelerating human capital
development for an advanced nation

Pursuing green growth for
sustainability and resilience

Strengthening infrastructure
to support economic expansion

Re-engineering economic growth for
greater prosperity

SIX STRATEGIC TRUSTS

Eleventh Malaysia Plan: 2016-2020

ทีม่า: Eleventh Malaysia Plan 2016-2020

มุ่งเน้นแนวทางการการเติบโตของทรพัยากรมนุษย์

การลดความเหลื่อมล า้เพื่อเข้าสู่สงัคมท่ีมีความเท่าเท่ียม การเพ่ิมความอยู่ดีมีสุขให้แก่ทุกคน การเรง่พฒันาทุนมนุษย์เพื่อเป นประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

การเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตสีเขียวอย่างยัง่ยืนและยืดหยุ่น การเสริมสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ 

การปรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความส าเรจ็ 



Six Strategic Trusts & Six Game Changers
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SIX STRATEGIC TRUSTS

การลดความเหลือ่มล ้าเป็นปัจจยั
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของ
มาเลเซยี และเป็นเป้าหมาย
พืน้ฐานของต้นแบบเศรษฐกจิใหม ่
ครอบคลุมประชากรทุกเพศทุกวยั 
ชาตพินัธุ์ ฐานะทางเศรษฐกจิ
และพืน้ทีท่างภูมศิาสตร์ ทัง้นี้ การ
ลดความเหลือ่มล ้าไมไ่ด้พจิารณา
เฉพาะความอยู่ดมีสีขุของ
ปัจเจกบุคคลและสงัคม แต่รวมถงึ
การเตบิโตทางเศรษฐกจิอย า
งเข้มแขง็และยัง่ยนืในระยะยาว

รฐับาลได้ให้ความส าคญักบัความ
สมดุลระหวา่งการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและความอยู่ดมีสีขุ โดย
ความอยู่ดมีสีขุ หมายถงึ 
มาตรฐานการด ารงชวีติและ
คุณภาพชวีติทีเ่กีย่วกบัความ
ต้องการทางเศรษฐกจิและสงัคม 
สขุภาพกาย และจติใจของบุคคล
ทัง้นี้ ความอยู่ดมีสีขุเป็นปัจจยั
ส าคญัในการเพิม่ผลติภาพการ
ผลติและการปรบัตวัทีร่วดเรว็เพือ่
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการ
สร้างความยดึเหนี่ยวทางสงัคม 
(Social Cohesion) และความ
สามคัคขีองคนในชาต ิ(National 
Unity)

การพฒันาทุนมนุษย์เป็น
สิง่ส าคญัในการผลกัดนัให้
เศรษฐกจิของมาเลเซยีเตบิโต
อย่างยัง่ยนื และรองรบัการ
เปลีย่นถ่ายของเศรษฐกจิทุกสว่น 
เพือ่ไปสูก่จิกรรมทีใ่ช้ความรู้อย่าง
เข้มข้น โดยประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของตลาดแรงงานจะ
ช่วยดงึดูดการลงทุนเข้าสู่
มาเลเซยี ท าให ทุกคนมสีว่น
ร่วมและได รบัประโยชน์จาก
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

โดยการเตบิโตสเีขยีว หมายถงึ
การเตบิโตทีใ่ช้ทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่า สะอาด และยดืหยุ่น ซึง่
เป็นความรบัผดิชอบทีจ่ะพฒันา
ภายใต้แนวทางทีม่คีวามยัง่ยนื
มากขึ้น นอกจากนี้ การเตบิโตสี
เขยีวจะช่วยท าให้เกดิการดูแล
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมในปัจจุบนัและอนาคต
อกีด้วย

โดยมุง่เน้นการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานทีป่ระชาชนสามารถ
เข้าถงึส ิง่อ านวยความสะดวก
และบรกิาร เช่น การขนสง่ การ
สือ่สาร ไฟฟ้า น ้ าสะอาด 
นอกจากนี้ โครงสร้างพืน้ฐานทีม่ ี
ประสทิธภิาพจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินธุรกจิ อนัสง่ผลเชงิ
บวกต่อความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ และผลติภาพ
การผลติภายในประเทศ

โดยมเีป้าหมายท าให้เศรษฐกจิมี
การเตบิโตที่
เข้มแขง็มากขึ้นผา่นการพฒันาใน
ธุรกจิภาคสว่นต่างๆ

การลดความเหลื่อม
ล า้เพื่อเข้าสู่สงัคมท่ีมี
ความเท่าเท่ียม 

การเพ่ิมความอยู่
ดีมีสุขให้แก่ทุกคน 

การเรง่พฒันาทุน
มนุษย์เพื่อเปน
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

การเป็นประเทศท่ี
มีการเติบโตสีเขียว
อย่างยัง่ยืนและ
ยืดหยุ่น 

การเสริมสรา้ง
โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
รองรบัการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ 

การปรบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพื่อ
ความส าเรจ็ 

1 Uplifting B40 households
towards a middle-class society

2 Enabling industry-led Technical
and Vocational Education and
Training (TVET)

3 Embarking on green growth

4 Enhancing productivity

5 Innovation to wealth

6 Competitive cities

SIX GAME CHANGERS

1 2 3 4 5 6



Digital Malaysia: National Digital Economy Initiative

ทีม่า: Multimedia Development Corporation (MDeC) (2012). Digital Malaysia: National Digital Economy Initiative.
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เพื่อการพฒันาประเทศไปสูยุ่คดจิทิลัตามนโยบายการปฏิรปูประเทศ (National Transformation Policy) รฐับาลมาเลเซยีได้มี
ด าเนินแผนงาน Digital Malaysia Program ขึน้ เพื่อสนับสนุนและผลกัดนัใหเ้กดิแนวทางการปฏริูปภาคสว่นต่างๆ ของประเทศ
โดยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ระดบัรายได้ต่อหวัของประชากรภายในประเทศ ใหป้ระเทศมาเลเซยีกลายเป็นประเทศรายได้สงู และ
มคีวามสามารถทางการแขง่ขนัในระดบัสงู

เป้าหมายหลกัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั

 เพิม่สดัส่วนมลูค่าอุตสาหกรรมไอซทีต่ีอ GDP ของประเทศ
จากเดมิร้อยละ 10.5 (ปี 2010) เป็นร้อยละ 17 ภายในปี
2020

 ขยบัอนัดบัการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy 
Ranking) ของ EIU จากเดมิอนัดบั 36 (ปี 2010) มาอยู่ที่
20 อนัดบัแรกของโลกภายในปี 2020

 ประเทศไดร้บัการจดัอนัดบัใน 10 ประเทศแรกสุดของโลก 
จากการจัดอันดบั IMD Competitiveness Scoreboard
โดย IMD ภายในปี 2020 (อนัดบัเดมิอยู่ที ่16 ในปี 2011)

เพ่ิมความมัง่คัง่

เพ่ิมผลผลิต

พฒันา
คุณภาพชีวิต

 ประเทศมาเลเซียกลายเป็นประเทศรายได้สูง 

 ประเทศมาเลเซียมีความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสูงวิสยัทศัน์

GNI per capita 2011
RM 30,400

GNI per capita 2020
RM 48,000

Digital Economy 
Ranking

IMD Competitiveness 
Scoreboard 

ใชเ้งนิลงทุน 31.1 พนัลา้นรงิกติ (ทัง้โครงการรฐัและโครงการร่วมกบั
เอกชน) เพือ่ก่อใหเ้กดิการจา้งงาน 160,000 ต าแหน่ง และเพิม่ระดบั
รายไดข้องประเทศ (GNI) เป็น 294 พนัล้านริงกิต

เพิม่สดัส่วนทางเศรษฐกจิของภาคธุรกจิ SMEs ต่อ GDP ของประเทศ 
อกีรอ้ยละ 1

เพิม่รายไดต้่อหวัของประชากรอกี 7,000 รงิกติ ใหแ้ก่ประชากร
350,000 คน อนัเป็นผลจากการเตบิโตของเศรษฐกจิดจิทิลั

เป้าหมาย ผลลพัธ์



Digital Malaysia’s Three Strategic Trusts

ทีม่า: Multimedia Development Corporation (MDeC) (2012). Digital Malaysia: National Digital Economy Initiative.
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การเปล่ียนแปลงการจดัการทรพัยากร เป็นการเน้นอุปสงค์
มากข้ึน เน้นการใช้งานทรพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัอย่างเต็มท่ี

การเปล่ียนแปลงพฒันารูปแบบงานให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ใช้
ความสามารถมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้แรงงาน

สามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได้

การเปล่ียนแปลงการจดัการ เป็นการเน้นการผลิตท่ีเพียงพอ
ต่อการบริโภค โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเปล่ียนวิถีชีวิต

โดยให้ผลิตเท่าท่ีใช้จริง

3 ประเดน็ยุทธศาสตร ์เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนงาน Digital Malaysiaภายในปี 2020



ข้อริเร่ิมการพฒันาประเทศสู่ดิจิทลัของมาเลเซีย (Digital Malaysia Initiative)

ทีม่า: Multimedia Development Corporation (MDeC) (2012). Digital Malaysia: National Digital Economy Initiative.
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ข้อริเร่ิม 1: การเพ่ิมความต้องการสินค้าและบริการดิจิทลั

ข้อริเร่ิม 2: การเพ่ิมรายได้ของประชากร และยกระดบัความสามารถดิจิทลัแก่ผู้มีรายได้น้อยในกลุ่ม B40

ข้อริเร่ิม 3: การพฒันาบุคลากรยุคดิจิทลั

ข้อริเร่ิม 4: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

ขอ้ริเริ่มน้ี มุ่งเน้นการเพิม่ความต้องการสนิคา้และบริการดจิิทลัของประเทศ เพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ผู้ประกอบการธุรกจิดจิิท ัล (Digital Entrepreneurs) และ
สนบัสนุนการเติบโตของภาคธุรกจิดจิิทลัใน 5 สาขาหลกั ไดแ้ก่ Cloud Computing, Embedded systems, Gamification, Enterprise Mobility และ e-
Commerce นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการเพิม่จ านวผู้ประกอบการธุรกจิดจิิทลัในประเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มและการแข่งขนัทีด่ ี (Ecosystem)

ขอ้ริเริ่มน้ี มุ่งเน้นการส่งเสริมและใหค้วามช่วยเหลอืแก่กลุ่ม B40 (กลุ่มผู้มรีายไดน้้อยในประเทศ ซึง่อยู่ระดบัฐานล่างร้อยละ 40 ของประชากรทัง้หมด) ใหม้ี
คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ รวมไปถึงการส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยดีจิิทลั การพฒันาทกัษะ ความสามารถของกลุ่ม B40 การสร้างงาน และการสร้างโอกาสในการ
สร้างรายได ้ผ่านการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลั ใหแ้ก่ประชากรกลุ่มน้ี

ขอ้ริเริ่มน้ี มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะดจิิทลัใหแ้ก่ประชาชนรุ่นต่างๆ ในประเทศ อาท ิการบรรจุหลกัสตูรการเรียนรู้ดา้นดจิิทลั เพื่อพฒันาเยาวชนใหม้ทีกัษะดจิิทลัที่
ด ีการยกระดบัทกัษะและความสามารถดา้นดจิิทลัแก่ประชาชนวยัท างานใหม้รีะดบัทกัษะปานกลาง-สงู ฯลฯ

ขอ้ริเริ่มน้ี มุ่งเน้นการสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยใีนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อใหเ้ทคโนโลยดีจิิทลัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิการเพิม่ประสทิธิภาพการ
ผลติของ SMEs อนัจะน าไปสู่การลดของค่าใชจ่้าย การเพิม่ขึน้ของรายไดแ้ละก าไรทางธุรกจิ (Productivity-driven SMEs)



ข้อมูลพืน้ฐานและข้อมูลความสามารถทางการแข่งขนัด้านดิจิทลัของสิงคโปร์
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก CIA Factbook, WEF, IMD, ITU, United Nations, BSA, Waseda University และหลายแหล่งขอ้มูล

Singapore Gross Domestic Products (GDP)

Labor Force

(2017 est.)

(2017 est.) Inflation Rate

0.9 %
(2017 est.)

GCI

Population

5.9 Million 

Unemployment Rate

2.2 % (2017 est.)
(2017 est.)

3.7 Million
Doing Business

(2017)

(2017)

3

2

Smart Cities (Smart Nation)

• Singapore

$323.9 Billion 

Digital Competitive Rankings

Global Competitiveness Index 4.0 (2017):  5th

IMD World Digital Competitiveness Index (2018):  3rd

ICT Development Index (IDI) (2017):  18th

Global Cybersecurity Index (2017):  1st

E-Government Development Index (EDGI) (2018):  7th

E-Participation Index (EPI) (2018):  13th

BSA Global Cloud Computing Scorecard (2018):  6th

Waseda D-Government Ranking (2017):  1st



วิสยัทศัน์ในการน าพาสิงคโปรส์ู่ “Smart Nation” ภายในปี 2025
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Smart Nation Vision

Urban Planning Environment
District 

Management
Healthcare

Logistics Manufacturing
Energy & 

Sustainability
Retail & 

Advertising

Smart Nation Platform Supporting Ecosystem

Smart Nation Operating System (SN-OS)

Communications & Sensor Network

ทีม่า: Infocomm Development Authority of Singapore



Singapore Smart Nation Platform
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Smart Nation Platform

CONNECT

COLLECT

COMPREHEND

to create a globally competitive infocomm
media ecosystem that enables and 
complements Singapore’s Smart Nation vision.

To be able to gain better situational awareness 
through better real-time data collected through 
a mesh of sensors nationwide. 

Proposed Plans

Providing connectivity to sensors
• Nationwide Broadband Network
• Above Ground Box (AG Boxes)
• Wireless@SG
• HetNet Technologies

CONNECT

COLLECT Data through Mesh of Sensors nationwide

COMPREHEND Data-sharing and integrated situational awareness platforms

Smart City Platform will help…

Citizen
Greater citizen-centric services
Empowerment

Businesses Enable innovation

Public Agencies
Greater efficiency
Stronger inter-agency cooperation 

ทีม่า: Infocomm Development Authority of Singapore



แผน Singapore Infocomm Media 2025 เพื่อการก้าวสู่ความเป็น Smart Nation ภายในปี 2025
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“ INFOCOMM MEDIA 2025”          เป้าหมาย

การเติบโตและการพฒันาอย่างยัง่ยืน คณุภาพชีวิตท่ีดีมากขึ้น

Capitalise on Data, Advanced Communications  and Computational Technologies

THREE STRATEGIC TRUSTS

Singapore Infocomm Media 2025

ทีม่า: Singapore Infocomm Media 2025

Nurture an Infocomm Media Ecosystem that Encourages Risk-Taking and Continuous Experimentation

Connect People through Infocomm Media

ความท้าทาย
+

เทคโนโลยีและแนวโน้มธรุกิจท่ีส าคญั

• การปรบัปรงุ Productivity Growth
• การเสริมสรา้งงานท่ีใช้ทกัษะแรงงานขัน้สงู
• การสนับสนุนสงัคมผู้สงูอายุ
• การท าให้เกิดสงัคมท่ีหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว

• Big Data and Analytics
• The Internet of Things
• Cognitive Computing and Advanced Robotics
• Future Communication and Collaboration 

Technologies

• Cybersecurity
• Immersive Media
• Mobility and Increased Connectivity
• Media Content Breaks Free from Platforms
• Infocomm Media Convergence

เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศด้าน Infocomm ท่ีมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัระดบัโลก ในการสามารถท าให้สิงคโปรเ์ข้าสู่ความเป็น Smart Nation ได้

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การสื่อสารท่ีล า้สมยั และเทคโนโลยีส าหรบัการประมวลผล

การสรา้งระบบนิเวศด้าน Infocomm Media ท่ีกระตุ้นให้เกิดการทดลองท่ีต่อเน่ืองและมีความเส่ียง

การเช่ือมต่อระหว่างบุคคลโดย Infocomm Media 



แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดัภายใต้แผน Singapore Infocomm Media 2025 
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Singapore Infocomm Media 2025

ทีม่า: Singapore Infocomm Media 2025

THREE STRATEGIC TRUSTS

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การส่ือสารท่ีล า้สมยั และเทคโนโลยีส าหรบัการประมวลผล

• การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน Infocomm Media ของประเทศด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารขัน้สงู (Advance Communication 
Technology) อาท ิHeterogenous Network (HetNet) Aggregation Gateway Boxes (AG Boxes) Digital Habour และ Digital Marketplace

• การน าขอ้มลูมาประมวลผล และใชป้ระโยชน์

การสร้างระบบนิเวศด้าน Infocomm Media ท่ีกระตุ้นให้เกิดการทดลองท่ีต่อเน่ืองและมีความเส่ียง 

• การพฒันาทกัษะและความรูด้้านดจิทิลัใหแ้ก่ก าลงัคนในสายงานด้าน Infocomm Media รวมไปถงึการสร้างแรงจงูใจและความหลงไหลใหแ้ก่
เยาวชนทีใ่หค้วามสนใจกบัเทคโนโลยดีจิทิลั

• การสนับสนุนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม Infocomm Media ใหร้เิริม่ลงทนุและน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัใชก้บัการด าเนินงานหรอืการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ของธุรกจิ

การเช่ือมต่อระหว่างบุคคลโดย Infocomm Media 

• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาเชือ่มโยง และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในสาขาตา่งๆ อาท ิด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข ด้านการศกึษา 
และด้านการสื่อสาร

• การสนับสนุนด้านเงนิทนุ การศกึษา ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพและความเป็นอยูข่องชมุชน



Agenda
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ

นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



ดชันีชี้วดัสากลด้านการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (1/2)
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ตวัช้ีวดัด้านการพฒันาดิจิทลั แหล่งท่ีมาของข้อมูล
World Economic Forum (WEF)

Global Competitiveness Index (GCI), Overall Ranking รายงาน Global Competitiveness Report 2017-2018

Global Competitiveness Index (GCI), 2nd Pillar: Infrastructure

Global Competitiveness Index (GCI), 5th Pillar: Higher Education and Training

Global Competitiveness Index (GCI), 9th Pillar: Technological Readiness

Global Competitiveness Index 4.0 รายงาน Global Competitiveness Report 2017-2018

Global Competitiveness Index 4.0, 1st Pillar: Institutions

Global Competitiveness Index 4.0, 3rd Pillar: Technological readiness

Global Competitiveness Index 4.0, 6th Pillar: Education and skills

Global Competitiveness Index 4.0, 11th Pillar: Business dynamism

Networked Readiness Index (NRI) รายงาน Global Information Technology Report 2016

International Institute for Management Development (IMD)

IMD World Competitiveness Ranking รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2018

IMD World Competitiveness Ranking, Technological Infastructure

IMD World Competitiveness Ranking, Productivity

IMD World Competitiveness Ranking, Management Practices

IMD World Competitiveness Ranking, Attitudes and Values

IMD World Digital Competitiveness Ranking รายงาน IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2018



ดชันีชี้วดัสากลด้านการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (2/2)
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ตวัช้ีวดัด้านการพฒันาดิจิทลั แหล่งท่ีมาของข้อมูล
International Telecommunication Union (ITU)

ICT Development Index (IDI) รายงาน Measuring the Information Society 2016

Global Cybersecurity Index (GCI) รายงาน Global Cybersecurity Index (GCI) 2017

United Nations (UN)

E-Government Development Index (EGDI) รายงาน E-Government Survey 2016

E-Participation Index (EPI) รายงาน E-Government Survey 2016

BSA | The Software Alliance และ Galexia Consulting

BSA Global Cloud Computing Scorecard รายงาน 2018 BSA Global Could Computing Scorecard

Open Knowledge International

Global Open Data Index รายงาน Global Open Data Index 2016

Waseda University - IAC

International Digital Government Rankings รายงาน International Digital Government Rankings 2017 Report

EU Digital Economy and Society Index (DESI)

+ World Development Indicators, 
World Bank + OCED Statistics, 

OECD



3rd Pillar
Technological readiness

New Methodology: The pillars are organized into four components.

ทีม่า: World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018.
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GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 4.0

The Global Competitiveness Index 4.0 Framework

Enabling Environment

1st Pillar
Institutions

2nd Pillar
Infrastructure

4th Pillar
Macroeconomic context

Markets

7th Pillar
Product market 
efficiency

8th Pillar
Labor market 
functioning

9th Pillar
Financial market

development

10th Pillar
Market size

Human Capital

5th Pillar
Health

6th Pillar
Education and skills

Innovation Ecosystem

11th Pillar
Business dynamism

12th Pillar
Innovation capacity

Relating to Digital Development



1st Pillar: Institutions

1.A Security
1.01 Business costs of organized crime
1.02 Homicide rate
1.03 Terrorism incidence
1.04 Reliability of police services
1.B Social capital
1.05 Generosity among population
1.06 Trust among population
1.07 E-Participation Index
1.C Checks and balances
1.08 Budget transparency
1.09 Judicial independence
1.10 Efficiency of legal framework in challenging regulations
1.11 Freedom of the press 
1.D Public-sector performance
1.12 Burden of government regulation
1.13 Efficiency of legal framework in settling disputes 
1.14 Future orientation of government
1.E Undue influence and corruption
1.15 Incidence of corruption
1.16 Ethics of politicians
1.F Property rights
1.17 Property rights
1.18 Intellectual property protection
1.19 Quality of land administration

New Methodology: The GCI 4.0 comprises 106 indicators (compared with 114 in the current 
methodology). The extent of the changes is significant: 67 percent of the indicators are new. (1/2) 
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Preliminary Structure and Composition
1.G Corporate governance
1.20 Strength of auditing and accounting standards
1.21 Conflict of interest regulation 
1.22 Shareholder governance

3rd pillar: Technological readiness

3.01 Mobile-cellular telephone subscriptions
3.02 Mobile-broadband subscriptions 
3.03 Fixed-broadband Internet subscriptions
3.04 Optical fiber subscriptions 
3.05 Internet users2nd pillar: Infrastructure

2.A Transport infrastructure
Roads
2.01 Quality of road network
2.02 Quality of road infrastructure 
Railroads
2.03 Railroad density
2.04 Efficiency of train services 
Air transport
2.05 Airport connectivity
2.06 Efficiency of air transport services
Water transport
2.07 Liner shipping connectivity
2.08 Efficiency of seaport services
2.B Utility infrastructure
Electricity infrastructure
2.09 Electrification rate
2.10 Electric power transmission and distribution losses
Water infrastructure
2.11 Exposure to unsafe drinking water
2.12 Reliability of water supply

4th pillar: Macroeconomic context

4.01 Inflation 
4.02 Government debt-to-revenue ratio
4.03 Debt dynamics

5th pillar: Health

5.01 Healthy life expectancy 

6th pillar: Education and skills

6.A Current workforce
6.01 Mean years of schooling 
Skills of current workforce
6.02 Extent of staff training 
6.03 Quality of vocational training 
6.04 Skillset of graduates 
6.05 Digital skills among population
6.06 Ease of finding skilled employees
6.B Future workforce
6.07 School life expectancy



New Methodology: The GCI 4.0 comprises 106 indicators (compared with 114 in the current 
methodology). The extent of the changes is significant: 67 percent of the indicators are new. (2/2) 
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Preliminary Structure and Composition
Skills of future workforce
6.08 Critical thinking in teaching 
6.09 Pupil-to-teacher ratio in primary education 

9th pillar: Financial market development

9.A Depth
9.01 Domestic credit to private sector 
9.02 Financing of SMEs 
9.03 Venture capital availability 
9.04 Market capitalization 
9.05 Stock market turnover
9.06 Non-life insurance premiums
9.07 Collateral and bankruptcy regulation 
9.B Stability
9.08 Soundness of banks
9.09 Non-performing loans 
9.10 Credit gap 
9.11 Banks’ regulatory capital ratio 

10th pillar: Market size

10.01 Gross domestic product
10.02 Imports of goods and services

11th pillar: Business dynamism

11.A Regulation
11.01 Cost of starting a business
11.02 Time to start a business
11.03 Insolvency recovery rate 
11.04 Insolvency regulatory framework
11.B Entrepreneurship
11.05 Attitudes toward entrepreneurial risk 
11.06 Willingness to delegate authority
11.07 Growth of innovative companies 
11.08 Companies embracing disruptive ideas

7th pillar: Product market efficiency

7.A Domestic competition
7.01 Extent of market dominance 
7.02 Competition in services 
7.B Foreign competition
7.03 Prevalence of non-tariff barriers 
7.04 Trade tariffs
7.05 Complexity of tariffs
7.06 Efficiency of customs clearance
7.07 Services trade openness
7.C Taxation and regulation distortions
7.08 Non-labor tax rate
7.09 Distortive effect of taxes and subsidies on competition

8th pillar: Labor market functioning

8.A Flexibility
8.01 Redundancy costs
8.02 Hiring and firing practices 
8.03 Cooperation in labor-employer relations 
8.04 Flexibility of wage determination 
8.05 Active labor policies
8.06 Workers’ rights

8.07 Ease of hiring foreign labor
8.08 Internal labor mobility 
8.B Talent utilization
8.09 Reliance of professional management
8.10 Pay and productivity
8.11 Female participation in labor force
8.12 Labor tax rate 

12th pillar: Innovation capacity

12.A: Interaction and diversity
12.01 Urbanization rate
12.02 Diversity of workforce
12.03 State of clusters development 
12.04 International co-inventions
12.05 Multi-stakeholder collaboration 
12.B: Research and development
12.06 Citable publications 
12.07 Patent applications
12.08 R&D expenditures
12.09 Quality of research institutions
12.C: Commercialization
12.10 Buyer sophistication
12.11 Trademark applications 



United 
States

88.8 1st

United 
Kingdom

87.1 2nd

Switzerland 87.0 3rd

Germany 86.4 4th

Singapore 85.9 5th

สงิคโปร์ 85.9 5th

มาเลเซยี 70.2 27th

ไทย 60.7 41st

อนิโดนีเซยี 57.8 48th

บรไูน 57.1 49th

เวยีดนาม 51.2 70th

ฟิลปิปินส์ 50.2 73rd

กมัพชูา 40.1 103rd

สปป.ลาว 38.7 105th

อนัดบั GCI 4.0: Overall Ranking 

ทีม่า: World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018.
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52.387
ค่าเฉลีย่ท ัว่โลก 2560

56.878
ค่าเฉลีย่อาเซยีน 2560

GCI 4.0
(Score) (Rank)

หมายเหตุ: มปีระเทศทีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด 137 ประเทศ และไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของประเทศเมยีนมา

TOP 5

(Score) (Rank)
ASEAN



Singapore 85.7 16th

Malaysia 82.7 21st

Thailand 76.5 29th

Indonesia 68.5 47th

Philippines 66.2 55th

Brunei 64.1 60th

Vietnam 56.5 92nd

Cambodia 42.9 127th

Lao PDR 38.8 130th

อนัดบั GCI 4.0: 11th pillar: Business dynamism

ทีม่า: World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018.
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64.656
ค่าเฉลีย่ท ัว่โลก 2560

51.635
ค่าเฉลีย่อาเซยีน 2560

11th pillar: Business dynamism
(Score) (Rank)

United States 100 1st

Germany 95.1 2nd

Sweden 94.2 3rd

Netherlands 92.1 4th

United 
Kingdom

92.1 5th

TOP 5

(Score) (Rank) ASEAN

หมายเหตุ: มปีระเทศทีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด 137 ประเทศ และไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของประเทศเมยีนมา



ภาพรวมดชันี IMD World Competitiveness Ranking

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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ECONOMIC
PERFORMANCE

GOVERNMENT
EFFICIENCY

BUSINESS
EFFICIENCY

INFRASTUCTURE

Domestic Economy

International Trade

International Investment

Employment

Prices

Public Finance

Tax Policy

Institutional Framework

Business Legislation

Societal Framework

Productivity

Labor Market

Finance

Management Practices

Attitudes and Values

Basic Infrastructure

Technological Infrastructure

Scientific Infrastructure

Health and Environment

Education

Competitiveness Factors

(82 criteria) (74 criteria) (73 criteria)
(111 criteria)

Macro-economic evaluation of the 
domestic economy

Extent to which government policies 
are conductive to competitiveness

Extent to which the national 
environment encourages enterprises 
to perform in an innovative, profitable 

and responsible manner

Extent to which basic, technological, 
scientific and human resources meet 

the needs of business

Relating to Digital Economy



Competitiveness Landscape: Heat Map

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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2013 
(n=60)

27 9 14 4 31 3 31 22 19 5 30 43 48 18 44 2 10 16 17 48 25 47 40 55 51

2014 
(n=60)

29 12 33 5 29 4 37 28 19 6 39 51 55 25 49 5 21 26 20 48 28 41 46 53 54

2015 
(n=61)

30 13 46 8 34 3 19 27 14 6 34 51 45 24 47 8 21 25 24 46 30 44 47 54 48

2016 
(n=61)

28 13 37 6 28 3 45 23 10 5 33 44 44 25 43 5 23 26 23 49 35 42 47 52 52

2017 
(n=63)

27 10 33 3 37 3 28 20 11 4 30 38 44 25 41 8 24 20 23 49 34 36 48 57 54

2018 
(n=63)

30 10 34 6 37 4 23 22 18 6 35 36 45 25 40 6 24 24 17 48 31 36 42 58 56

1 137



Weaknesses Rank

Labor productivity (PPP) 58

Overall productivity (PPP) 53

Small and medium-size enterprises 47

Use of digital tools and 
technologies

39

Sub-Factor Breakdown: 3.1 Productivity and Efficiency

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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RANK

TREND

TOP 5
(2017)

40th41st
20182017

WORLD ASEAN

Ireland

1st

2nd 3rd 4th 5th

Norway Luxembourg Sweden Netherlands

Singapore

6th

22nd 41st 52nd 53rd

Malaysia Thailand Philippines Indonesia



Sub-Factor Breakdown: 3.4 Management Practices

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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RANK

TREND

TOP 5
(2017)

24th20th
20182017

Strengths Rank

Customer satisfaction 10

WORLD ASEAN

UAE

1st

2nd 3rd 4th 5th

Hong Kong Denmark Taiwan Austria

Malaysia

15th

17th 20th 28th 29th

Singapore Thailand Philippines Indonesia

Weaknesses Rank

Agility of companies 35

Use of big data and analytics 32



Sub-Factor Breakdown: 3.5 Attitudes and Values

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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RANK

TREND

TOP 5
(2017)

17th23rd
20182017

Strengths Rank

National culture 8

Corporate values 13

WORLD ASEAN

UAE

1st

2nd 3rd 4th 5th

Hong Kong Ireland Sweden Netherlands

Singapore

6th

18th 22nd 23rd 24th

Philippines Malaysia Thailand Indonesia

Weaknesses Rank

Digital transformation in 
companies

30



Sub-Factor Breakdown: 4.2 Technological Infrastructure

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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RANK

TREND

TOP 5
(2017)

36th36th
20182017

WORLD ASEAN

Singapore

1st

2nd 3rd 4th 5th

Netherlands Finland China Switzerland

Singapore

1st

20th 36th 42nd 54th

Malaysia Thailand Philippines Indonesia

Weaknesses Rank

Broadband subscribers 58

Computer per capita 55

Internet users 54

Strengths Rank

Mobile broadband subscribers 3

Mobile telephone costs 13

High-tech exports (%) 13

Investment in Telecommunications 18



World Digital Competitiveness Ranking (WDC)

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017
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KNOWLEDGE TECHNOLOGY FUTURE 
READINESS

Talent

Training and Education

Scientific Concentration

Regulatory Framework

Capital

Technological Framework

Adaptive Attitudes

Business Agility

IT Integration

Competitiveness Factors

(18 criteria) (18 criteria)

(14 criteria)
Know-how necessary to 

discover, understand and build 
new technologies.

Overall context that enables the 
development of digital 

technologies

Level of country preparedness to 
exploit digital transformation

Based on our research, the methodology of the WDC ranking defines digital competitiveness into three main factors: 
knowledge, technology and future readiness.



These 9 sub-factors comprise 50 criteria, although each sub-factor does not necessarily have the 
same number of criteria.

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018
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Overall Structure of Digital Competitiveness

Knowledge

Talent Training and Education Scientific Concentration

Educational assessment PISA - Math Employee training Total expenditure on R&D (%)
International experience Total public expenditure on education Total R&D personnel per capita
Foreign highly-skilled personnel Higher education achievement Female researchers
Management of cities Pupil-teacher ratio (tertiary education) R&D productivity by publication
Digital/Technological skills Graduates in Sciences Scientific and technical employment
Net flow of international students Women with degrees High-tech patent grants

Technology

Regulatory Framework Capital Technological Framework

Starting a business IT & media stock market capitalization Communications technology
Enforcing contracts Funding for technological development Mobile Broadband subscribers
Immigration laws Banking and financial services Wireless broadband
Development & application of technology Investment risk Internet users
Scientific research legislation Venture capital Internet bandwidth speed
Intellectual property rights Investment in Telecommunications High-tech exports (%)

Future Readiness

Adaptive Attitudes Business Agility IT Integration

E-Participation Opportunities and threats E-Government
Internet retailing Innovative firms Public-private partnerships
Tablet possession Agility of companies Cyber security
Smartphone possession Use of big data and analytics Software piracy
Attitudes toward globalization Knowledge transfer



Factor Definitions and Sources of World Digital Competitiveness (Knowledge)

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018
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Knowledge  18 Criteria

Talent Note Sources
Educational assessment PISA - Math PISA survey of 15-year olds PISA 2015 (OECD)
International experience International experience of senior managers is generally significant Survey Data
Foreign highly-skilled personnel Foreign highly-skilled personnel are attracted to your country’s business environment Survey Data
Management of cities Management of cities supports business development Survey Data
Digital/Technological skills Digital/Technological skills are readily available Survey Data
Net flow of international students Tertiary-level international students inbound minus students outbound (per 1000 people) UNESCO uis.stat 2016

Training and Education Note Sources

Employee training Employee training is a high priority in companies Survey Data
Total public expenditure on education Total public expenditure on education (Percentage of GDP) UNESCO, Eurostat April 2018, National Sources
Higher education achievement Percentage of population that has attained at least tertiary education for persons 25-34 OECD Education at a Glance 2017,

National SourcesPupil-teacher ratio (tertiary education) Number of pupils per teacher
Graduates in Sciences % of graduates in ICT, Engineering, Math & Natural Sciences UNESCO, OECD Education at a Glance 2017
Women with degrees Percentage of female graduates in tertiary education UNESCO

Scientific Concentration Note Sources

Total expenditure on R&D (%) Percentage of GDP OECD Main Science and Technology Indicators 
2/2017, UNESCO, National SourceTotal R&D personnel per capita Full-time work equivalent (FTE) per 1000 people

Female researchers Female researchers % of total (headcount FT&PT) UNESCO

R&D productivity by publication No. of scientific articles over R&D expenditure (as % GDP)
NSF Science & Engineering Indicators 2018, 
National Science Foundation, National Sources

Scientific and technical employment Scientific and technical employment % of total employment Business Monitor International, Eurostat
High-tech patents grants % of all patents granted by applicant’s origin (average 2014-2016) WIPO Statistics Database, TIPO for Taiwan



Factor Definitions and Sources of World Digital Competitiveness (Technology)

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018
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Technology  18 Criteria
Regulatory Framework Note Sources

Starting a business Starting a business, Distance to Frontier Doing Business 2018 World Bank
Enforcing contracts Enforcing contract, Distance to Frontier Doing Business 2018 World Bank
Immigration laws Immigration laws do not prevent your company from employing foreign labor Survey Data

Development & application of technology
Development and application of technology are supported by the legal 
environment

Survey Data

Scientific research legislation Laws relating to scientific research do encourage innovation Survey Data
Intellectual property rights Intellectual property rights are adequately enforced Survey Data

Capital Note Sources

IT & media stock market capitalization IT & media stock market capitalization % of total stock market capitalization Survey Data
Funding for technological development Funding for technological development is readily available Survey Data
Banking and financial services Banking and financial services do support business activities efficiently Survey Data
Investment risk Euromoney country risk overall (scale from 0-100) Euromoney Country Risk Rankings September 2015
Venture capital Venture capital is easily available for business Survey Data

Investment in Telecommunications Investment in Telecommunications Percentage of GDP
Passport GMID, Euromonitor International 2018, National 
Sources

Technological Framework Note Sources

Communications technology Communications technology (voice and data) meets business requirements Survey Data
Mobile Broadband subscribers 3G & 4G market, % of mobile market Business Monitor International 
Wireless broadband Penetration rate (per 100 people) Passport GMID, Euromonitor International 2018
Internet users Number of internet users per 1000 people/ Source: Computer Industry Almanac Computer Industry Almanac Inc. April 2018, National sources
Internet bandwidth speed Average speed Akamai 2018 State of the Internet Report 4/2017

High-tech exports (%) Percentage of manufactured exports
The World Bank (Development Data Group), National 
Sources



Factor Definitions and Sources of World Digital Competitiveness (Future Readiness)

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018
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Future Readiness 14 Criteria

Adaptive Attitudes Note Sources

E-Participation Use of online services that facilitate public’s interaction with government UN E-Government Knowledge Database
Internet retailing US$ Per ‘000 People Passport GMID, Euromonitor International 2018
Tablet possession Tablet possession % households Passport GMID, Euromonitor International 2018
Smartphone possession Smartphone possession % households Passport GMID, Euromonitor International 2018
Attitudes toward globalization Attitudes toward globalization are generally positive in your society Survey Data

Business Agility Note Sources

Opportunities and threats Companies are very good at responding quickly to opportunities and threats Survey Data
Innovative firms Percentage of all medium manufacturing firms UNESCO
Agility of companies Companies are agile Survey Data
Use of big data and analytics Companies are very good at using big data and analytics to support decision-making Survey Data
Knowledge transfer Knowledge transfer is highly developed between companies and universities Survey Data

IT Integration Note Sources

E-Government Provision of online government services to promote access and inclusion of citizens UN E-Government Knowledge Database
Public-private partnerships Public and private sector ventures are supporting technological development Survey Data
Cyber security Cyber security is being adequately addressed by corporations Survey Data
Software piracy % of unlicensed software installation BSA Global Software Survey



Sub-Factor Breakdown: 2.3 Technological Framework

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017
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RANK

TREND

TOP 5

30th 32nd
2017 2016

Strengths Rank

Mobile Broadband subscribers 3

High-tech exports (%) 13

WORLD ASEAN

Singapore

1st

2nd 3rd 4th 5th

South Korea Norway Japan Denmark

Singapore

1st

23th 32nd 52nd 60th

Thailand Malaysia Philippines Indonesia

Weaknesses Rank

Internet users 54

Communication technology 37

23rd
2018

48 48
38

32 30
23

                        



Sub-Factor Breakdown: 3.1 Adaptive Attitudes

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017
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RANK

TREND

TOP 5

51st 47th
2017 2016

Strengths Rank

Attitude toward globalization 18

WORLD ASEAN

USA

1st

2nd 3rd 4th 5th

Australia South Korea United Kingdom Denmark

Singapore

20th

30th 55th 60th 61st

Malaysia Thailand Philippines Indonesia

Weaknesses Rank

Tablet possession 58

Smartphone possession 49

55th
2018

47 48 47 47
51

55

                        



Sub-Factor Breakdown: 3.2 Business Agility

Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017
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RANK

TREND

TOP 5

32nd 34th
2017 2016

WORLD ASEAN

UAE

1st

2nd 3rd 4th 5th

Israel Ireland Canada Austria

Malaysia

15th

18th 31st 34th 46th

Singapore Philippines Thailand Indonesia

34th
2018

36 37 40
34 32 34

                        

Strengths Rank

Opportunities and Threat 32

Use of big data and analytics 32

Weaknesses Rank

Agility of companies 35

Knowledge transfer 34



BSA Global Cloud Computing Scorecard
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หมายเหต:ุ มปีระเทศทีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด 24 ประเทศ
ทีม่า: BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018

ดชันี BSA Global Cloud Computing Scorecard ถูกน ามาใชอ้ยา่งคอ่นขา้งแพรห่ลาย ในการประเมนิและชีว้ดัศกัยภาพและ
ความพรอ้มด้านเทคโนโลยคีลาวด ์คอมพวิติ้ง (Cloud Computing) ของประเทศต่างๆ ทีถู่กจดัอนัดบั 

BSA แ ล ะ  Galexia ไ ด้ จั ด ท า
แบบบสอบถามจ านวน 72 ข้อ ขึ้น ซึ่งเป็น
แบบสอบถามทีค่ าถามมุ่งประเด็นไปที่การ
ประเมนิและชีว้ดัศกัยภาพและความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing) ของประเทศเ ป้าหมาย 
จากนัน้ BSA และ Galexia ได้ท าการเกบ็
รวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามดังกล่าว 
และน าข้อมูลมาประมวลและจัดท าเป็น
ดชันีชีว้ดั

โครงสร้างและองคป์ระกอบของดชันี



BSA Global Cloud Computing Scorecard: Thailand 
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BSA Global Cloud Computing Factors: Thailand 

Data Privacy Security
Cybercrime Intellectual Property Rights
Support for Industry-Led Standards & International Harmonization of Rules Promoting Free Trade
IT Readiness, Broadband Deployment
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THAILAND Score and Rank of BSA Global Cloud Computing 

Score Rank

ประเทศไทย

หมายเหต:ุ มปีระเทศทีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด 24 ประเทศ
ทีม่า: BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018



Thailand is ranked 19th out of 24 countries in BSA Global Cloud Computing Scorecard
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BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018

Data Privacy Security Cybercrime

Intellectual Property Rights Standards and International Harmonization Promoting Free Trade

IT Readiness, Broadband Deployment

84.1 82.1 82.1 81.8 80.7 80.3 80.0 79.7 79.1 78.5 77.1
72.2

60.7 59.4 57.3 54.4 52.0 50.4 48.448.4
45.0 43.9

40.8
36.4

World’s average score = 64.79

ASEAN’s average score = 63.22

Note: ASEAN countries included 
in the index are Singapore, 
Malaysia, Thailand, and Vietnam 

Thailand scores 48.4 out of 100. The country needs to improve its data privacy. 
Regarding this aspect, Thailand is ranked 23rd out of 24.   

ทีม่า: BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018



ดชันี Ease of Doing Business Index (ดชันี EODB) โดย World Bank
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ประเมนิความยากง่ายในการเขา้ไปด าเนินธุรกจิของประเทศกลุ่มตวัอยา่งในหลายมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการลงทุนและประกอบธุรกจิ

การจดทะเบียนธรุกิจ
การขอใบอนุญาต

ก่อสร้าง
การขอรบัไฟฟ้า

การจดทะเบียน
อสงัหาริมทรพัย์

การขอสินเช่ือ

การปกป้องนักลงทนุ
รายย่อย

การช าระภาษี
การค้าสินค้าระหว่าง

ประเทศ
การบงัคบัใช้สิทธิตาม

กฎหมาย
การแก้ปัญหาการ

ล้มละลาย

ทีม่า: Doing Business Report ของ World Bank

- จ านวนขัน้ตอน
- ระยะเวลา
- ค่าใชจ่้าย
- เงินทุนขัน้ต ่า

- จ านวนขัน้ตอน
- ระยะเวลา
- ค่าใชจ่้าย
- คุณภาพการก่อสร้าง

- จ านวนขัน้ตอน
- ระยะเวลา
- ค่าใชจ่้าย
- เสถียรภาพของระบบ

- จ านวนขัน้ตอน
- ระยะเวลา
- ค่าใชจ่้าย
- คุณภาพของการใหบ้ริการ

- ความเขม้งวดของกฎหมาย
- ความต้องการดา้นขอ้มลูเพื่อ

ขอสนิเชื่อ
- เครดติบูโร

- ความเขม้แขง็ของกฎหมาย
- สทิธิส าหรบันกัลงทุนราย

ย่อยและผู้มส่ีวนเกีย่วขอ้ง 
(Stakeholder)

- ระดบัภาษีประเภทต่างๆ
- จ านวนงวดทีจ่่าย

- ระยะเวลาที่ใชใ้นการส่งออก/น าเขา้ 
(ดา้นขนส่งและดา้นเอกสาร)

- ค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นการส่งออก/น าเขา้ 
(ดา้นขนส่งและดา้นเอกสาร)

- ระยะเวลา
- ค่าใชจ่้าย
- คุณภาพของกระบวนการ

ในชัน้ศาล

- ระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอื
- ค่าใชจ่้าย
- ประเดน็กฎหมาย
- การช่วยเหลอืและจดัการ

เจ้าหน้ี/ลกูหน้ี



อนัดบั EODB ของประเทศไทยอยู่ท่ีอนัดบัท่ี 26 ของโลกโดยเพ่ิมขึน้จากในปี 2560 ถึง
20 อนัดบัในขณะท่ีสิงคโปรมี์อนัดบัคงท่ี
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หมายเหตุ: ในปี 2018 ธนาคารโลกส ารวจความยากง่ายในการประกอบธุรกจิของเขตเศรษฐกจิจ านวน 190 เขตทัว่โลก
ทีม่า: Doing Business 2018

การเร่ิมต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรพัย์สิน การได้รบัสินเช่ือ

การคุ้มครอง
ผู้ลงทุนรายย่อย

การช าระภาษี การค้าระหว่างประเทศ
การบงัคบัให้เป็นไป

ตามข้อตกลง
การแก้ปัญหา
การล้มละลาย

72.53 46th
 26th 77.44

85.05 2nd
 2nd 84.57

ปี 2017 ปี 2018*
ต าแหน่ง

ท่ีเปล่ียนแปลง

78th
 36th

6th
 6th

25.5 วนั
2.5 วนั

Strength of legal rights index

(เต็ม 12 คะแนน)

42nd
 43rd

10th
 16th

104 วนั
54 วนั

37th
 13th

10th
 12th

32 วนั
30 วนั

68th
 68th

19th
 19th

7 วนั

4.5 วนั
82nd

 42nd

20th
 29th

3 คะแนน
8 คะแนน

Extent of shareholder rights index

(เต็ม 10 คะแนน)

27th
 16th

1st
 4th

5 คะแนน

7 คะแนน

Number of payments per year

109th
 67th

8th
 7th

5 คะแนน

7 คะแนน

Time to export: 
Border / Documentary compliance

56th
 57th

41st
 42nd

51 / 11 ชม.

10 / 2 ชม.

51st
 34th

2nd
 2nd

420 วนั
164 วนั

Strength of insolvency framework index

(เต็ม 16 คะแนน)

23rd
 26th

29th
 27th

12.5 คะแนน
8.5 คะแนน



ตวัช้ีวดัท่ีน่าสนใจจากฐานข้อมลู World Development Indicator โดย World Bank
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ตวัชีว้ดั แหล่งท่ีมาของข้อมูล
ด้านการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั

Time required to start a business (days) World Bank, Doing Business project (doingbusiness.org)
Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita) World Bank, Doing Business project (doingbusiness.org)
High-technology exports (current US$) United Nations, Comtrade database through the WITS platform.
ICT goods exports (% of total goods exports) United Nations Conference on Trade and Development's UNCTADstat 

database 

ICT goods imports (% total goods imports) United Nations Conference on Trade and Development's UNCTADstat 
database

ICT service exports (% of service exports, BoP) International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook 
and data files

ICT service exports (BoP, current US$) International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook 
and data files

ทีม่า: World Development Indicator Database, World Bank



ดชันีช้ีวดั EU Digital Economy and Society Index (DESI)
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ด้านการเช่ือมโยง
มิติย่อย สดัส่วนน ้าหนักคะแนน

1a1 Fixed Broadband Coverage รอ้ยละ 20
1a2 Fixed Broadband Take-up รอ้ยละ 30
1b1 4G coverage รอ้ยละ 20
1b2 Mobile Broadband Take-up รอ้ยละ 20
1c1 Fast Broadband Coverage รอ้ยละ 10

ด้านการใช้งานอินเทอรเ์น็ต
มิติย่อย สดัส่วนน ้าหนักคะแนน

3a Content รอ้ยละ 33
3b Communication รอ้ยละ 33
3c Transactions รอ้ยละ 33

ด้านการบุรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั
มิติย่อย สดัส่วนน ้าหนักคะแนน

4a Business digitization รอ้ยละ 60
4b E-commerce รอ้ยละ 40

ด้านการบริการดิจิทลัสาธารณะ
มิติย่อย สดัส่วนน ้าหนักคะแนน

5a eGovernment รอ้ยละ 80
5b eHealth รอ้ยละ 20

ด้านทกัษะดิจิทลั
มิติย่อย สดัส่วนน ้าหนักคะแนน

2a Basic Skills and Usage รอ้ยละ 50
2b Advanced skills and Development รอ้ยละ 50

โครงสรา้งของดชันี DESI นัน้สามารถแบง่ได้เป็น 5 มิติ

โครงสรา้งมิติ
สดัส่วนน ้าหนัก

คะแนน

1) ด้านการเช่ือมโยง (Connectivity) ร้อยละ 25
2) ด้านทกัษะดิจิทลั (Digital Skills) ร้อยละ 25
3) ด้านการใช้งานอินเทอรเ์น็ต (Use of Internet) ร้อยละ 15
4) ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั

(Integration of Digital Technology)
ร้อยละ 20

5) ด้านการบริการดิจิทลัสาธารณะ (Digital 
Public Services)

ร้อยละ 15

ทีม่า: Digital Economy and Society Index (DESI). (2018). European Commission.

Digital Economy and Society Index (DESI) Digital Economy and Society Index (DESI) ในปี 2561 ครอบคลุมขอ้มูล 29 ประเทศ 
(กลุ่มสมาชกิสหภาพยโุรป 28 ประเทศ และประเทศนอร์เวย)์

รายงาน Digital Economy and Society Index น าเสนอการจดัอนัดบั
ความสามารถในการปรบัตวัเพื่อกา้วสู่ยุคแห่งเศรษฐกจิและสงัคมดจิิทลั จดัท า
โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) 

ดชันีชีว้ดั DESI ถูกจดัท าและพฒันาขึน้ตามค าแนะน าจาก OECD โดยขอ้มลู
ส่วนใหญ่ถูกจดัเกบ็โดย DG CNECT และ Eurostat และถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การวเิคราะหค์วามสามารถ และศกัยภาพของประเทศทางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคมดจิิทลั 



ตวัช้ีวดัภายใต้ดชันี Digital Economy and Society Index (DESI) โดย EU (1/2)
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ทีม่า: Digital Economy and Society Index (DESI). (2018). European Commission.

ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้อง

Dimension Sub-dimension Indicator Source

1 C
on

ne
ct

ivi
ty

1a Fixed Broadband 1a1 Fixed Broadband Coverage Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Valdani, Vicari & Associati (2013-
2015, SMART 2013/0054) and by IHS and Point Topic (2016 onwards, SMART 2016/0045)

1a2 Fixed Broadband Take-up Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by People
1b Mobile Broadband 1b1 4G coverage Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Valdani, Vicari & Associati (2013-

2015, SMART 2013/0054) and by IHS and Point Topic (2016 onwards, SMART 2016/0045)
1b2 Mobile Broadband Take-up Electronic communications market indicators collected by Commission services, through National 

Regulatory Authorities, for the Communications Committee (COCOM)
1c Fast Broadband 1c1 Fast Broadband Coverage Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Valdani, Vicari & Associati (2013-

2015, SMART 2013/0054) and by IHS and Point Topic (2016 onwards, SMART 2016/0045)
1c2 Fast Broadband take-up Electronic communications market indicators collected by Commission services, through National 

Regulatory Authorities, for the Communications Committee (COCOM) and Eurostat Eurostat -
Community survey on ICT usage in Households and by People

1d Ultrafast Broadband 1d1 Ultrafast Broadband Coverage Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Valdani, Vicari & Associati (2013-
2015, SMART 2013/0054) and by IHS and Point Topic (2016 onwards, SMART 2016/0045)

1d2 Ultrafast Broadband take- up Electronic communications market indicators collected by Commission services, through National 
Regulatory Authorities, for the Communications Committee (COCOM) and Eurostat Eurostat -
Community survey on ICT usage in Households and by People

1e Broadband Price 
Index

1e1 Broadband Price Index Access cost: Broadband Internet Access Cost (BIAC), annual studies for the EC realised by Van 
Dijk (2013-2015) and by Empirica (2016 onwards). Income: Real adjusted gross disposable income 
of households per capita (Eurostat: tec00113)

2 D
ig

ita
l S

kil
ls 2a Basic Skills and 

Usage
2a1 Internet Users Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by People
2a2 At Least Basic Digital Skills Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals

2b Advanced skills and 
Development

2b1 ICT Specialists Eurostat - Labour force survey
2b2 STEM Graduates Eurostat

โดยก าหนดใหส้ดัส่วนถ่วงน ้าหนกัของตวัชีว้ดั (Indicator) ในแต่ละมติิย่อยนัน้มสีดัส่วนทีเ่ท่ากนัภายในมติิย่อยนัน้ๆ โดยมที ัง้สิน้ 34 ตวัวดัย่อย



ตวัช้ีวดัภายใต้ดชันี Digital Economy and Society Index (DESI) โดย EU (2/2)
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ทีม่า: Digital Economy and Society Index (DESI). (2018). European Commission.

ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้อง

3 U
se

 o
f I

nt
er

ne
t

3a Content 3a1 News Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals
3a2 Music, Videos and Games Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals
3a3 Video on Demand Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals

3b Communication 3b1 Video Calls Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals
3b2 Social Networks Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals

3c Transactions 3c1 Banking Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals
3c2 Shopping Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by Individuals

4 I
nt

eg
ra

tio
n 

of
 D

ig
ita

l 
Te

ch
no

lo
gy

4a Business digitization 4a1 Electronic Information Sharing Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises
4a2 RFID Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises
4a3 Social Media Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises

4a4 eInvoices Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises
4a5 Cloud Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises

4b E-Commerce 4b1 SMEs Selling Online Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises
4b2 E-Commerce Turnover Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises
4b3 Selling Online Cross-border Eurostat - Community survey on ICT usage and E-commerce in Enterprises

5 D
ig

ita
l P

ub
lic

 
Se

rv
ice

s

5a eGovernment 5a1 eGovernment Users Eurostat - Community survey on ICT usage in Households and by People
5a2 Pre-filled Forms eGovernment Benchmark
5a3 Online Service Completion eGovernment Benchmark
5a4 eGovernment Services for Businesses eGovernment Benchmark

5a5 Open Data European Data Portal
5b eHealth 5b1 eHealth Services Eurobarometer 460: Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life

Dimension Sub-dimension Indicator Source

โดยก าหนดใหส้ดัส่วนถ่วงน ้าหนกัของตวัชีว้ดั (Indicator) ในแต่ละมติิย่อยนัน้มสีดัส่วนทีเ่ท่ากนัภายในมติิย่อยนัน้ๆ โดยมที ัง้สิน้ 34 ตวัวดัย่อย
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ทีม่า: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

ตวัช้ีวดั แหล่งท่ีมาของข้อมูล
Topic: Information and Communcaition Technology
ICT Access and Usage by Households 2nd revision of the OECD Model Survey on ICT Access and Usage by Households 

and Individuals; National statistics; Eurostat Statistics on Households and IndividualsICT Access and Usage by Individuals
ICT Access and Usage by Businesses
Topic: Digital Economy Outlook
Access lines and access paths in total / per 100 inhabitants for OECD OECD Digital Economy Outlook Report 2017
Mobile subscriptions in total / per 100 inhabitants for OECD OECD Digital Economy Outlook Report 2017
Trends in telecommunication revenue, investment and access paths OECD Telecommunications database; and OECD Telecommunications and Internet 

Statistics database
Broadband subscriptions per 100 inhabitants in OECD countries OECD Broadband Portal
Percentage of fibre connections in total broadband OECD Broadband Portal
Households with access to the Internet 
- Households with access to a home computer
- Households with access to the Internet in selected OECD countries
- Households with broadband connections, urban and rural

OECD ICT database; Eurostat Community Survey on ICT usage in households and by 
individuals (as of June 2012) and International Telecommunication Union (ITU) 
database (as of June 2012 for non-OECD countries)

Enterprises’ broadband connectivity
- Enterprises’ broadband connectivity, by firm size
- Small and medium enterprises with broadband access, fixed or mobile 

OECD ICT Access and Usage by Businesses database

Employment of ICT specialists
- Employment of ICT specialists across the economy, as share of total employment, by category
- Employment in the ICT sector and sub-sectors
- Growth of employment in the ICT sector and its sub-sectors in the OECD area

OECD ICT Access and Usage by Businesses database; Calculated by OECD

Telecommunication service sectors
- Telecommunication services revenue in total for OECD 
- Telecommunication infrastructure investment in total for OECD

National Sources

Value added of ICT sector
- Value added of ICT sector and sub-sectors
- ICT and total business expenditure on R&D intensities 

OECD Structural Analysis Statistics (database); Calculated by OECD
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ทีม่า: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

ตวัช้ีวดั แหล่งท่ีมาของข้อมูล
Topic: Digital Economy Outlook (con’t.)
ICT-related patents
- Specialisation in ICT-related patents, 2012-15
- International co-inventions in ICT, 2012-15 

OECD STI Micro-data Lab: Intellectual Property database

ICT goods and services in manufacturing exports, by economy or region of value-added origin OECD Trade in Value-Added (TiVA) database; Calculated by OECD
Changes in wages relative to labour productivity, 2001-16 Eurostat National Accounts Statistics database
ICT investment
- ICT investment by capital asset, as a percentage of GDP
- Evolution of ICT investments, as a percentage of total investments

OECD National Accounts Statistics (SNA) database; OECD Productivity Database; 
Eurostat National Accounts Statistics database; and National Sources

Topic: Research and Development
Business enterprise R&D expenditure
- by industry
- by main activity and source of funds
- by main activity and type of expenditure
- by source of funds and number of persons employed (organisation size class)

Joint OECD-Eurostat international data collection on resources devoted to RD

Gross domestic expenditure on R&D
- by sector of performance and field of R&D (FORD)
- by sector of performance and socio-economic objective (SEO)
- by sector of performance and source of funds
- by sector of performance and type of expenditure
- by sector of performance and type of R&D

Joint OECD-Eurostat international data collection on resources devoted to RD

Government budget allocations for R&D Joint OECD-Eurostat international data collection on resources devoted to RD
R&D personel
- by sector and major field of R&D (FORD)
- by sector of employment and qualification
- by sector and function
- in the business enterprise sector by main activity

Joint OECD-Eurostat international data collection on resources devoted to RD
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ

นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



มูลค่า e-Commerce
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2,033,493.35 2,245,147.02 
2,560,103.36 2,812,592.03 3,058,987.04 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2557 2558 2559 2560 2561*

ลา้นบาท
มลูค่า e-Commerce

+10.41%

+14.03%
+9.86%

+8.76%

ทีม่า: ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

*มลูคา่ e-Commerce 2561 คาดการณ์โดยใช ้CAGR



ตลาดซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวร์
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12,389 14,050 14,068 12,730 

34,743 37,902 38,493 37,399 
47,123 

51,952 52,561 50,129 

0

20,000

40,000

60,000

2556 2557 2558 2559

มูลค่าการผลิตซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวร ์ (ล้านบาท) 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

บริการซอฟต์แวร์

รวม

2557 2558 2559
Growth 

(2558-2559)

ผลติเพื่อใชใ้นประเทศ 48,633 49,231 46,415 -5.72%

ส่งออก 3,319 3,330 3,714 11.53%

รวม 51,952 52,561 50,129 -4.63%

2557 2558 2559
Growth 

(2558-2559)

บริการซอฟต์แวร์ 2,799 2,758 3,108 12.69%

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 520 572 606 5.94%

รวมส่งออก 3,319 3,330 3,714 11.53%

ทีม่า: ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวร์มูลค่าการผลิตซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวรเ์พื่อใช้ในประเทศและส่งออก

หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

การส ารวจขอ้มลูอตุสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ละบรกิารซอฟต์แวร์ชนิดไมร่วม Software-enable Service เชน่ Agoda, Ookbee, Netbay, Grab และ Line Man



มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
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11.85%

17.19%

7.06%
-10.32%

23.14% 16.42% 10.12%
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Services

Data Center and
Managed Sevices
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มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร ์ (ล้านบาท)

2558 2558f

ทีม่า: ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

19.75%

12.26%
-10.12%

18.25%

33.62%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0

1,000

2,000

3,000

Co-Location Service Dedicated Server Service Web Hosting Disaster Recovery Center Infrastructure as a Service

มูลค่าตลาด Data Center and Managed Service (ล้านบาท) 2557 2558f



การขอรบัและอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทลัจาก BOI
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เงินลงทุน (พนัล้านบาท)จ านวนโครงการ

จ านวนโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิ จ านวนโครงการทีไ่ด้รบัอนุมตัิ

เงนิลงทนุทีข่อรบัการสง่เสรมิ เงนิลงทนุทีไ่ด้รบัอนุมตัิ

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน



ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของ SMEs
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3,457,685 3,417,861 3,747,694 3,859,588 4,211,263 5,129,152 5,319,388 5,678,957 6,115,402 6,551,718

38.10% 37.76%
37.09%
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%ลา้นบาท

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

GDP ของ SMEs

สดัส่วนต่อ GDP ประเทศ

ทีม่า:ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)
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นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



แนวทางการวางกลไกติดตาม จดัเกบ็ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพฒันาดิจิทลั
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ระบบสารสนเทศด้านการพฒันาดิจิทลั

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลสถานการณ์การพฒันาดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จดัท า/เพ่ิมเติม/แก้ไข/วิเคราะห์ข้อมูล
ให้มีความทนัสมยั สามารถค้นหา ใช้
งานได้ง่าย และสามารถน าไปใช้ได้จริง

บูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พฒันาดิจิทลัทัง้หมดมาผนวกใน

ฐานข้อมูลร่วมกนั



ไฟลต์ัง้ต้นส าหรบัการจดัท า METADATA
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Download เอกสาร
ไฟลต์ัง้ต้นส าหรบัการจดัท า METADATA

ได้ท่ี: https://goo.gl/EKZqb6
หรือ QR Code



แผนท่ีน าทาง (Roadmap) สู่การเป็นศนูยร์วมข้อมลูพื้นฐาน
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ระยะสัน้ (1 ปี)

ระยะกลาง (1-2 ปี)

ระยะยาว (3-5 ปี)

รวบรวมข้อมูลพืน้ฐาน ตวัชีว้ดัสากลต่างๆ และข้อมูลสถานการณ์ 
ข่าวสารการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในและ

ต่างประเทศจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จดัท าระบบสารสนเทศส าหรบัประมวลและแสดงผลข้อมูลด้านการ
พฒันาดิจิทลัท่ีให้บริการบนเวบ็ไซต์ของ สดช.  โดยระบบอาจ

ประกอบไปด้วยชดุข้อมูลพืน้ฐาน Infographic ท่ีเข้าใจง่าย ข่าวสาร 
เพื่อให้ผู้สนใจด้านการพฒันาดิจิทลัน าไปใช้ได้จริง

ศนูยร์วมข้อมลู

จดัเกบ็ข้อมลู

ศนูยร์วมข้อมลูอจัฉริยะ

ปรบัปรงุระบบสารสนเทศข้อมูลด้านการพฒันาดิจิทลัทัง้การปรบัความทนัสมยั
ของข้อมูล การหาตวัชีว้ดัใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาดิจิทลั การคิดค้น
รปูแบบการน าเสนอท่ีก้าวล า้ การใช้งานท่ีง่ายขึน้ รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูล
ด้านการพฒันาดิจิทลักบัข้อมูลการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมด้านอ่ืนๆ



แผนการประชุมเชิงปฏิบติัการ การประชุมกลุ่มย่อย และสมัมนาวิชาการ
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พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62

ลงนามสญัญาจดัจ้าง 10 พ.ค. 61

รายงานเบือ้งต้น 
(Inception Report) 17 พ.ค. 61

รายงานผลการศึกษาระยะกลาง
(Interim Report) 10 ส.ค. 61

1st Focus Group (Overview)
20 ส.ค. 61

2nd Focus Group (Infra-DG) – 17 ต.ค. 61

รา่งรายงานฉบบัสดุท้าย
(Draft Final Report) 7 ธ.ค. 61

รายงานฉบบัสดุท้าย
(Final Report) 4 ก.พ. 61

Seminar (TBC) -200

หมายเหตุ: 
• แผนการด าเนินการขา้งตน้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ภายหลงัหารอืร่วมกบั สดช. 

• หวัขอ้การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยขา้งตน้ อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง ภายหลงัหารอืร่วมกบั สดช. 

• หวัขอ้ของบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกจิดจิทิลัของประเทศไทยขา้งตน้ อาจมี
การเปลีย่นแปลงภายหลงัหารอืร่วมกบั สดช. 

ข้อมูลพืน้ฐานในรปูแบบ
ของชดุข้อมูล (Dataset)

+

+

+
บทความการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั
ของประเทศไทย (ความสามารถ
ทางการแข่งขนัดิจิทลัของไทย)

บทความการพฒันาเศรษฐกิจ
ดิจิทลัของประเทศไทย (กลไก
ส าคญัในการวางแผนพฒันา

เศรษฐกิจและดิจิทลั)

บทความท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
ดิจิทลัของประเทศไทย (ความรว่มมือด้าน
ดิจิทลัของอาเซียน)

3rd Focus Group (DE+DS) – 19 ต.ค. 61
4th Focus Group (Human & Security) – 26 ต.ค. 61

(Tentative)
5th Focus Group (Summary)
(Tentative) เดือนพ.ย. 61
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• ความร่วมมอืและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
• กรณีศกึษาแนวทางการพฒันาดจิทิลัในต่างประเทศ
• ดชันีชีว้ดัสากลดา้นการพฒันาดจิทิลั และสถานะการพฒันาของประเทศในปัจจุบนั
• ตวัชีว้ดั (Indicators) และ ดชันีชีว้ดั (Indices) ดา้นดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัประเทศไทย

การด าเนินงานในล าดบัถดัไป

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 “ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั”

ประเดน็ระดมความคิดเหน็



ประเดน็ระดมความคิดเหน็
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ความครบถ้วนครอบคลุมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง/ แผนยุทธศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง

ความครบถ้วนครอบคลุมของตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวข้อง

การติดตามผลการจดัอนัดบั และวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการต่อ

การติดตามมอบหมายผูร้บัผิดชอบหลกัในการติดตามตวัช้ีวดั



หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัตวัช้ีวดัท่ีควรติดตาม จดัเกบ็ หรือวิเคราะห์

146

International Ranking

ตวัช้ีวดัในไทย



สรปุตวัช้ีวดั (Indicators) และดชันีช้ีวดั (Indices) ด้านดิจิทลั : การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั
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ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ตวัชีว้ดั (Indicators)

การพฒันา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital SMEs)

• Firm-level technology absorption
• ICT use for business-to-business 

transactions
• Business-to-consumer Internet use

• Impact of ICTs on business models
• Attitudes toward entrepreneurial risk
• Willingness to delegate authority

การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Manufacturing) สู่อุตสาหกรรม 
4.0 (Industry 4.0)

• Cost of starting a business
• Time to start a business
• Insolvency recovery rate
• Insolvency regulatory framework
• Growth of innovative companies
• Companies embracing disruptive ideas
• Capacity for innovation
• Company spending on R&D

• ICT service exports (% of service exports, 
BoP)

• ICT service imports (% of service imports, 
BoP)

• ICT goods exports (% of total goods 
exports)

• ICT goods imports (% total goods imports)

การเพ่ิมมูลค่าให้ธรุกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Services) และ การส่งเสริมและพฒันา
อุตสาหกรรมดิจิทลัและดิจิทลัคอนเทนต์ (Digital Technology And Content Industries)

• Knowledge-intensive jobs, % workforce
• Investment in telecommunications (%)
• Business expenditure on R&D (%)

• Knowledge transfer
• Innovative capacity
• Use of big data and analytics

ดชันีชีว้ดั (Indices) 

• Global Competitiveness Index (GCI) [overall]
• Global Competitiveness Index 4.0 [11th, 12th pillar]
• Network Readiness Index (NRI) [2nd, 7th, 9th pillar]
• IMD World Competitiveness Ranking [overall, productivity & 

efficiency,  management practices, attitudes and values, 
scentific infrastructure]

• IMD World Digital Competitiveness Index [overall, 
technological framework, adaptive attitudes, business agility]

• BSA Global Cloud Computing Scorecard [Promoting Free 
Trade, Intellectual Property Rights]

ตวัชีว้ดัอ่ืนๆ ท่ีควรมีการติดตาม จดัเก็บ วิเคราะห์

• ขอ้มลูการลงทุนจากต่างประเทศโดยบริษทัไอท ี/ บริษทัเทคโนโลยี
ดจิิทลั / ผู้ใหบ้ริการโครงข่ายและบริการอนิเทอร์เน็ต ชัน้น าของโลก

• ขอ้มลูการผลติ / การส่งออก-น าเขา้ สนิคา้และบริการใน
อุตสาหกรรมดจิิทลั

• ขอ้มลูจ านวนผู้ประกอบการธุรกจิดจิิทลั/Tech Startup 
รวมไปถึงจ านวน/สดัส่วน SMEs ทีม่กีารปรบัตวัสู่
รูปแบบธุรกจิออนไลน์ 
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Global Competitiveness Landscape: Heat Map (Rank)

ทีม่า: World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018.

148

Availability of latest technologies 56th

Fixed-broadband Internet subscriptions /100 pop. 69th

FDI and technology transfer 40thInternet bandwidth kb/s/user 75th

Internet users % pop. 86th

Firm-level technology absorption 42nd

Mobile-broadband subscriptions /100 pop. 24th

Mobile-cellular telephone subscriptions /100 pop. 5th

(172.6)

Internet access in schools 48th

(4.6)Fixed-telephone lines /100 pop. 91st

(7.0)

จดุอ่อนท่ีแย่ลง จดุอ่อนท่ีมีการพฒันาดีขึน้หรอืไม่เปล่ียนแปลง

จดุแขง็ท่ีถกูจดัอนัดบัแย่ลง จดุแขง็ท่ีมีการพฒันาดีขึน้หรอืไม่เปล่ียนแปลง



Competitiveness Landscape Heat Map: Relevant to MDES

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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ตวัช้ีวดัท่ีอนัดบัดีขึน้ 6 ตวั ตวัช้ีวดัท่ีอนัดบัเท่าเดิม 4 ตวั ตวัช้ีวดัท่ีอนัดบัแย่ลง12 ตวัตวัช้ีวดัใหม่

ตวัช้ีวดัมี Lag 11 ตวั



Strengths and Weakness: Relevant to MDES

ทีม่า: IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
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จุดแขง็ท่ีถกูจดัอนัดบัแย่ลง จุดแขง็ท่ีมีการพฒันาดีข้ึนหรือไม่เปล่ียนแปลง
Mobile Telephone costs Mobile Broadband subscribers
High-tech exports (%) Internet bandwidth speed
Investment in Telecommunications High-tech exports ($)
Public-private partnerships Computers in use

จุดอ่อนท่ีแย่ลง จุดอ่อนท่ีมีการพฒันาดีข้ึนหรือไม่เปล่ียนแปลง
Technological cooperation Digital transformation in companies
Funding for technological development Use of big data and analytics
Communications technology Use of digital tools and technologies
ICT service exports Qualified engineers
Digital/Technological skills Cyber security
Internet users Development and application of technology
Computers per capita
Broadband subscribers



Key sources & Responsible Organizations 
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Factor Notes Sources

Investment in telecommunications (%) Percentage of GDP Euromonitor International, National sources
Mobile broadband subscribers 3G & 4G market, % of mobile market Business Monitor International
Mobile telephone costs Monthly blended average revenue per user US$ Business Monitor International
Connectivity Connectivity of people and firms (telecom, IT, etc.) is highly extensive Survey Data
Computers in use Worldwide share Computer Industry Almanac Inc., National sources
Computers per capita Number of computers per 1000 people Computer Industry Almanac Inc., National sources
Internet users Number of internet users per 1000 people Computer Industry Almanac Inc., National sources
Broadband subscribers Number of subscribers per 1000 inhabitants Business Monitor International
Internet bandwidth speed Average speed (Mbps) Akamai
Digital/Technological skills Digital/Technological skills are readily available Survey Data
Qualified engineers Qualified engineers are available in your labor market Survey Data
Technological cooperation Technological cooperation between companies is developed Survey Data
Public and private sector ventures Public and private sector ventures are supporting technological development Survey Data
Development and application of 
technology

Development and application of technology are supported by the legal 
environment

Survey Data

Funding for technological development Funding for technological development is readily available Survey Data
High-tech exports ($) US$ millions The World Bank, National sources
High-tech exports (%) Percentage of manufactured exports The World Bank, National sources
ICT Service Exports (%) Percentage of Service Exports The World Bank
Cyber security Cyber security is being adequately addressed by corporations Survey Data

Sub-Factor Indicators Notes
Productivity Use of digital 

tools and 
technologies

Companies are very 
good at using digital 
tools and 
technology to 
improve their 
performance

Management 
Practice

Use of big 
data and 
analytics

Companies are very 
good at using big 
data and analytics 
to support decision-
making

Attitudes and 
Values

Digital 
transformation 
in companies

Is generally well 
understood

Source: Executive Opinion Survey

Partner Institute:

Executive 
Opinion Survey

Hard Economics Data



Digital Competitiveness Heat Map: Relevant to MDES 

Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2018
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Digital Competitiveness Heat Map: Relevant to MDES 

Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2018
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Digital Competitiveness Heat Map: Relevant to MDES 

Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2018
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IT
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n

2013 
(n=60)

45 54 38 56 49 37 38 21 48 48 47 36 55

2014 
(n=60)

44 50 40 52 47 38 39 29 48 45 48 37 51

2015 
(n=61)

42 48 42 54 44 33 42 17 38 50 47 40 57

2016 
(n=61)

39 42 42 44 41 30 43 21 32 48 47 34 55

2017 
(n=63)

41 44 42 47 43 30 38 21 30 45 51 32 53

2018 
(n=63)

39 44 42 44 45 28 34 28 23 49 55 34 55

ตวัชีว้ดัทีอ่นัดบัดขี ึน้ 2 ตวั ตวัชีว้ดัทีอ่นัดบัแย่ลง 5 ตวั ตวัชีว้ดัทีอ่นัดบัเทา่เดมิ 6 ตวั 
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Cy
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ity

So
ftw

ar
e p

riv
ac

y

2017 48 48 52 49 18 26 - 36 33 33 55 23 38 56

2018 48 51 58 49 18 32 - 35 32 34 55 26 38 56



Strengths and Weakness: Relevant to MDES

Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2018
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จุดแขง็ท่ีถกูจดัอนัดบัแย่ลง จุดแขง็ท่ีมีการพฒันาดีขึน้หรือไม่เปล่ียนแปลง
Graduates in Science International experience
R&D productivity by population Foreign highly - skilled personnel
Immigration laws Employee training
IT&media stock capitalization Female researchers
Banking and financial services Venture capital
High-tech exports (%) Mobile broadband subscribers
Opportunities and threats Wireless broadband
Public-private partnerships Internet bandwidth speed
Investment in Telecommunication Attitudes toward globalization

จุดอ่อนท่ีแย่ลง จุดอ่อนท่ีมีการพฒันาดีขึ้นหรือไม่เปล่ียนแปลง
Digital/Technological skills Educational assessment PISA - Math
Net flow of international students Management of cities
Total public expenditure on education Women with degrees
Higher education achievement Total expenditure on R&D (%)
Pupil-teacher ratio (tertiary education) Total R&D personnel per capita
High-tech patent grants Scientific and technical employment
Funding for technological development Starting a business
Communication technology Enforcing contracts
Internet users Scientific research legislation
Internet retailing Intellectual property right
Tablet possession Investment risks

E-participation

Smartphone possession
Agility of companies
Use of big data and analytics
Knowledge transfer
E-government
Cyber security
Software privacy
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