
สาระส าคัญ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 

[ฉบับน ำเสนอคณะรัฐมนตรี  5 เมษำยน 2559] 
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กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 2020 
พ.ศ. 2554 - 2563 

2553 

แผนแม่บท ICT แห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 - 2556 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. 2558 

นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

มติคณะรัฐมนตรี 30 ก.ย. 2558 
ให้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน
แผนแม่บท ICT แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 
2579) 

มติคณะรัฐมนตรี 5 เม.ย. 2559 
เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



นโยบายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

วสิยัทศันแ์ผนชาตปีิ 2570 
 
• ปรับฐานเศรษฐกจิสูเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
• เตรยีมรับภาวะโลกรอ้น รูว้กิฤต ิสรา้งโอกาสการ
พัฒนา 

• เตรยีมคนและสงัคมใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงใหม่ๆ  

• สรา้งความสมานฉันทใ์นสังคม เพือ่สรา้งพลังการ
ขับเคลือ่นในการพัฒนา 

นโยบายรฐับาลดา้นเศรษฐกจิดจิทิลั (ขอ้ 6.18) 
 
1. วางรากฐาน DE ใหข้ับเคลือ่นไดจ้รงิ 
2. การผลติและการคา้ผลติภัณฑ ์DE โดยตรง 
3. ใชด้จิทัิลรองรับการใหบ้รกิารของภาคธรุกจิการเงนิ

และบรกิารอืน่ๆ โดยเฉพาะภาคสือ่สารและบันเทงิ 
4. ใชด้จิทัิลรองรับการผลติสนิคา้อตุสาหกรรมและ

พัฒนาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

กรอบแนวคดิ-ยทุธศาสตรช์าต ิ(แผนชาต ิ# 12) 
 
1. Stable & Secure Growth (สรา้งความมั่นคง

ใหก้บัประเทศ) 
2. Inclusive Growth (ลดความเหลือ่มล ้า) 
3. Growth & Competitiveness (หลดุพน้จาก

ประเทศรายไดป้านกลาง) 
4. Green Growth (เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม) 
 

ICT2020  
 
Vision:  Smart Thailand 
  "ICT เป็นพลังขับเคลือ่นส าคัญในการน าพาคนไทย  
สูค่วามรูแ้ละปัญญาเศรษฐกจิไทย สูก่ารเตบิโตอยา่ง
ย่ังยนื สังคมไทย สูค่วามเสมอภาค" 
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ประเทศไทยให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำและกำรน ำไอซีที มำใช้เป็น

เครื่องมือสนับสนุน (enabling technology) 
ในกำรพัฒนำประเทศมำโดยตลอด แต่ใน
ปัจจุบัน รัฐบำลได้ตระหนักถึงอิทธิพล
ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกำสและ

ควำมท้ำทำยของประเทศไทย ที่จะ
ปรับปรุงทิศทำงกำรด ำเนนิงำนของ
ประเทศด้วยกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำก

เทคโนโลยดีิจิทัล  
น ำมำสู่กำรจัดท ำ  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) 
  หมำยถึง ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงสรรค ์และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำ โครงสรำ้งพื้นฐำน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยำกรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื 

วิสัยทศัน์ 
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ปฎรูิปประเทศไทยสู่  

ดิจทิลัไทยแลนด์ 
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี 

ระยะท่ี ๑ 
Digital Foundation  

ประเทศไทยลงทุน และสร้ำงฐำนรำกในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ระยะท่ี ๒ 

Digital Thailand I: Inclusion 
ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตำม

แนวทำงประชำรัฐ 

ระยะท่ี ๓ 
Digital Thailand II:  
Full Transformation 

ประเทศไทยก้ำวสู่กำรดิจิทัลไทยแลนด์ 
ที่ขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรม

ดิจิทัลได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

ระยะท่ี ๔ 

Global Digital Leadership 
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว 

สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

และคุณค่ำทำงสังคมอย่ำงย่ังยืน 

๑ ปี ๖ เดือน 

๕ ป ี

๑๐ ปี 

๑๐ - ๒๐ ปี 

7 



๑. เพิม่ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก 

 ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศใน World Competitiveness 
Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก 

อุตสาหกรรมดิจิทลัมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยสดัส่วนมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทลัต่อ GDP เพิ่มข้ึน เปน็ร้อยละ ๒๕ 

๒. สร้างโอกาสและความ
เท่าเทียมทางสังคม 
ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอันถือเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง 

ประชาชนทุกคน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิลัให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ (Digital 
Literacy) 

๓. พัฒนาทุน
มนุษย์สู่ยุคดิจิทัล 

๔.ปฏิรูปภาครฐั 

อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดจิิทลั ใน
การจัดล าดบัของ UN e-Government 
rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสดุ ๕๐ อันดับแรก ดิจิทัลไทยแลนด์ 

อันดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศในดัชนี ICT 
Development Index (IDI) อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด ๔๐ อันดับแรก 

เป้าหมาย ๑๐ ปี 
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ยุทธศาสตร ์

๑.พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนดิจิทัล

ประสิทธิภำพสูง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้  

๒. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ขับเคล่ือน New S-Curve  
เพิ่มศกัยภาพ  
สร้างธุรกิจ  
เพิ่มมูลค่า 

๓. สร้ำงสังคม
คุณภำพ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
สร้างการมีส่วนร่วม  

การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 

      ๕. พัฒนำ 
ก ำลังคนให้พร้อม 
เข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล 
สร้างคน สร้างงาน  

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

๔. ปรับเปล่ียน 
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล  

โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหน่ึงเดียว 

๖. สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กฎระเบียบทันสมัย  
เชื่อม่ันในการลงทุน 

มีความมั่นคงปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑.  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

เข้ำถึง (accessible) พร้อมใช้ (available) จ่ำยได้ (affordable) 

• อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงของไทยมีคุณภำพและครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกหมู่บ้ำน ทุกเทศบำล
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ทุกโรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และศูนยด์ิจิทัลชุมชน  

• ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงไม่เกิน ๒% ของรำยได้ประชำชำติต่อหัว 

• บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน ทุกชุมชน และสถำนที่ท่องเท่ียว 

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศนูย์กลำงกำรเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศ 

• โครงข่ำยแพร่สัญญำณภำพโทรทัศน์และกระจำยเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 

แผนงาน 

เป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ัวประเทศ 

๑.๒ สร้างศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลอาเซียน 

๑.๓ จัดท านโยบายการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๔ ปฎริูปรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิม่ศักยภำพ สร้ำงธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำ 

• น ำนวัตกรรมและควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เทคโนโลยี มำใชใ้นภำคผลิต ภำคบริกำรในทุก
อุตสำหกรรม 

• สนับสนุนให้ SMEs ไทยทั้งในภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร เข้ำถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภำคและเวทีโลก 

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น ำอุตสำหกรรมดิจิทัลของภูมิภำค  

แผนงาน 

เป้าหมาย 

๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ 

๒.๒ เร่งสร้าง บ่มเพาะ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 

๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

๒.๔ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
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• ประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะกลุ่มผู้อยู่อำศัยในพื้นที่ห่ำงไกล ผู้สูงอำยุ  และคน
พิกำร สำมำรถเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดจิิทัล 

• ประชำชนร้อยละ ๗๕ มีทักษะกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงสร้ำงสรรค์ภำยใน ๕ ปี 

• ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง กำรศึกษำ สำธำรณสุข และบริกำรสำธำรณะ ผ่ำน
ระบบดิจิทัล 

๓.๑ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางดิจิทัล 

๓.๒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

๓.๓ สร้างสือ่ คลังสือ่และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 

๓.๔ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓.๕ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรใช้ประโยชนอ์ย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 

แผนงาน 

เป้าหมาย 
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• บริกำรของภำครัฐตอบสนองกำรบริกำรประชำชน ผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วน ได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย ำ 

• มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐ กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลท่ีบูรณำกำรไม่ซ้ ำซ้อน 
สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และกำรให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้สะดวก และเหมำะสม เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

๔.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะส าหรับประชาชน 

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔.๔ เปดิเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๔.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

โปร่งใส อ ำนวยควำมสะดวก รวดเรว็ เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดยีว 

แผนงาน 

เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงควำมเขม้แข็งจำกภำยใน 

แผนงาน 

เป้าหมาย 

• บุคลำกรวัยท ำงำนทกุสำขำมีควำมรู้และทักษะดิจิทัล  

• บุคลำกรในวิชำชีพดำ้นดิจิทัลมีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำท่ี
ขำดแคลน หรือมีควำมส ำคัญต่อกำรสรำ้งนวัตกรรมดิจิทัล 

• เกิดกำรจ้ำงงำนแบบใหม่ อำชีพใหม่ ธุรกจิใหม่ จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕.๑ พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับทุกสาขาอาชีพ 

๕.๑ พัฒนาความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน 

๕.๓ พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖. 
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในกำรลงทุน มีควำมมั่นคงปลอดภัย 

แผนงาน 

เป้าหมาย 
• มีชุดกฎหมำย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

• มีมำตรฐำนข้อมูลที่เป็นสำกล เพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในกำรท ำธรุกรรม 

• ประชำชนมีควำมเชื่อมั่น ในกำรท ำธุรกรรมออนไลน์อยำ่งเต็มรูปแบบ 

๖.๑ พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกเพื่อธุรกิจ 

๖.๒ ผลักดันชดุกฎหมายดิจิทัล 

๖.๓ สร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ 
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Thank you 


