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เอกสารประกอบการประชุม
คณะผู้บริหาร

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล 
ห้ามอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

การประชุมระดมความคดิเห็น
เพือ่ประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์แจง้วฒันะ



สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย

ดา้นเศรษฐกจิ ไทยอยูใ่นกลุม่
ประเทศรายไดป้าน
กลางตอนบน 

เป็นเวลา 20 ปีแลว้

โครงสรา้งเศรษฐกจิปรับสู่

เศรษฐกจิฐานบรกิารและดจิทิัล

GDP เพิม่ขึน้ 5% ตอ่ปี 
(สิน้แผนฯ 12)

เพิม่ Digital Adoption ในองคก์ร
เพิม่ปรมิาณ Digital workforce
สรา้ง Digital startup
เพิม่สัดสว่นธุรกจิ High value services 
เรง่การเตบิโต Digital industry
พัฒนา Digital ecosystem 

FDI ลดลง

ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบั 9 10 และ 11 เศรษฐกจิ
ไทยขยายตวั 5.8%, 3% และ 3.4% ตามล าดบั

เศรษฐกจิขยายตวั ลดลง

Productivity ต า่ ประสทิธภิาพภาคธรุกจิต า่
IMD (2017) เปรยีบเทยีบ 63 ประเทศ
Digital transformation in companies # 33
Use of big data and analytics # 33
Workforce productivity # 30

ยอดจดทะเบยีนธรุกจิใหมเ่พิม่
34% สงูสดุในรอบ 4 ปี ธรุกจิกอ่สรา้งอาคาร
ทัว่ไปสงูสดุ

Startup ไทยยา้ยไปสงิคโปร์ สภาพแวดลอ้มไมเ่อือ้ เรือ่งความเชือ่มั่นจากตา่งประเทศ ผูใ้ชบ้รกิาร 
นักลงทนุ  กฎหมาย กฎระเบยีบ (เชน่ ความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล, อตัรา capital gain tax, การแปลงเงนิกูเ้ป็นทนุ, 
การแปลงหุน้เป็นหุน้สามัญ)
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จนี, 8.8

อนิเดยี, 4.5

อนิโดนีเซยี, 3.4

มาเลเซยี, 3.2

เกาหลใีต,้ 2.9

ไตห้วัน, 2.5

ฟิลปิปินส,์ 2.1

ไทย, 1.9



สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย

ดา้นสงัคม ความเหลือ่มล ้าหรอื
ความไมเ่ทา่เทยีม
กันขยายตัวเพิม่ขึน้

อยา่งรวดเร็ว

กลุม่ทีม่รีายไดต้ ่าสดุ
รอ้ยละ 40 มรีายไดเ้พิม่ขึน้

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 15 
(สิน้แผนฯ 12)

เขา้ถงึบรกิารของภาครัฐโดยไมใ่ชเ้อกสาร
เขา้ถงึขอ้มลู/บรกิารแพทยแ์ละสาธารณสขุ
เขา้ถงึบรกิารดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ใชด้จิทิัลเพิม่รายไดใ้หก้ับประชาชน

ความเหลือ่มล า้ดา้นรายได้

รวยกระจกุ จนกระจาย

ประเทศไทยเขา้สูส่งัคมสงูวยั

Gini Coefficient ลดลงจาก 0.484 
ในปี 2554 เหลอื 0.445 ในปี 2558

ผูส้งูอาย ุเพิม่จาก 16.5% (ปี 2559) 
เป็น 17.13% (ปี 2560)
คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพของผูส้งูอายจุะเพิม่จาก 
63 ลบ. (ปี 2553) เป็น 228 ลบ. (ปี 2565)

ปชช.เขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของรฐัต า่
6.5% ใชบ้รกิารออนไลน์
90.8% ใชเ้อกสารตดิตอ่กบัหน่วยงานภาครัฐ
89% ยนิดทีีจ่ะใชบ้รกิารดจิทิัล

ทีม่า: ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชนตอ่บรกิารภาครัฐ, สรอ.

ทีม่า: แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12, สสช.
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จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

ทีม่า : ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ค านวณจากขอ้มูลตวัอย่างของการส ารวจภาวะการท างานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที ่3 ส ารวจ
โดยส านักงานสถติแิห่งชาติ

ความเหลือ่มล า้
ดา้นการศกึษา 
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สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย

คณุภาพคนไทยยังต ่า
แรงงานสว่นใหญม่ี
ปัญหาทัง้ในเรือ่ง
องคค์วามรู ้ทักษะ 

และทัศนคต ิ

เรง่ยกระดับทักษะฝีมอื
แรงงานกลุม่ทีจ่ะเขา้สู่

ตลาดแรงงานและกลุม่ทีอ่ยูใ่น
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เพิม่ Digital Literacy 
พัฒนาทักษะพืน้ฐานเพือ่ตอ่ยอด
นวัตกรรม
เพิม่ Digital Specialist 

ปชช.ใชด้จิทิลันอ้ย
67.8% ไมใ่ชค้อมพวิเตอร์
52.5% ไมใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต
18.6% ไมใ่ชม้อืถอื

ทีม่า: สรุปผลทีส่ าคญัส ารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรอืน 
พ.ศ. 2559, ส านักงานสถติแิห่งชาต.ิ

ผลติภาพแรงงาน ต า่
- ปี 2544-2557 ผลติภาพแรงงานเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 ตอ่ปี ต า่กวา่ประเทศมาเลเซยี 1 เทา่ตวั สงิคโปร์ 5 เทา่ตวั

- อตัราวา่งงานเพิม่จาก 0.94% (ปี 2559) เป็น 1.19% เป็นผูจ้บการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 43.4%

ทีม่า: แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12, สสช.

พฤตกิรรมการใชเ้น็ต ชอบบนัเทงิ
Gen Y ครองแชมป์ใชเ้น็ตมากทีส่ดุ 3 ปีซอ้น 7ชม./วนั
86.9% Social media
50.8% ซือ้สนิคา้และบรกิาร
35.3% เลน่เกมออนไลน์
30.8% อา่นหนังสอืออนไลน์
28.3% เรยีนออนไลน์

ทีม่า: ผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2560, สพธอ.

ก าลงัคน

กลุม่ผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
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สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย

กลุม่ผูพ้ฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

ผูท้ างานดา้นดจิทิลันอ้ย
0.99% สดัสว่นผูท้ างานดา้น ICT 
ตอ่ผูม้งีานท าทัง้หมด

ทีม่า: สรุปผลทีส่ าคญัผูท้ างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พ.ศ. 2559
ส านักงานสถติแิหง่ชาต.ิ

- ทกัษะการอา่น, คณติศาสตร,์ 
วทิยาศาสตร ์อยูอ่นัดบั 57, 54
และ 54

2015

ไทยมคีะแนนทกุดา้นต า่กวา่คา่เฉลีย่

- สงิคโปรไ์ดอ้นัดบั 1 ทกุ
ดา้น ขณะทีเ่วยีดนามมี
อนัดบัสงูกวา่ไทย (อนัดบั
ที ่32, 22, 8 ตามล าดบั)

70 ประเทศ

20,588 คน

8,320 คน

570,343 คน

760,646 คน

952,627 คน
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ยกระดบัเขา้สูก่ลุม่ประเทศรายไดส้งู 
ความเหลือ่มล ้าของการพัฒนาลดลง
ตามเป้าหมายของยทุธศาสตรช์าติ

ปชช.เขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของรฐัต า่

คนไทยมรีายได ้
โดยเฉลีย่

301,198 บาท/คน/ปี

Digital Density Growth 
2% yoy

กลุม่ทีม่รีายไดต้ ่าสดุ
รอ้ยละ 40 มรีายไดเ้พิม่ขึน้

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 15 

GDP เพิม่ขึน้ 
5% ตอ่ปี 

Digital Industry GDP 
Contribution 20%

• เพิม่สัดสว่นธุรกจิ High value services 

• เพิม่ปรมิาณ Digital literacy

• พัฒนาทักษะพืน้ฐานเพือ่ตอ่ยอดนวัตกรรม

• พัฒนา Digital ecosystem 

• เรง่การเตบิโต Digital industry

• เพิม่ปรมิาณ Digital workforce

• สรา้ง Digital startup
• เรง่การเตบิโตของชมุชนทีใ่ชด้จิทิัล

• เพิม่อัตราการใชด้จิทิัลเป็นเครือ่งมอืใน
การเรยีนรูแ้ละสรา้งรายได ้

• เพิม่ Digital Specialist 

FDI ลดลง

เศรษฐกจิขยายตวั ลดลง

Productivity ต า่

ประสทิธภิาพภาคธุรกจิต า่

รวยกระจกุ จนกระจาย สงัคมสงูวยัผลติภาพแรงงาน ต า่

โครงสรา้งเศรษฐกจิปรับสูเ่ศรษฐกจิ
ฐานบรกิารและดจิทิัล

เป้าหมายแผนฯ 12
ปี 2564

เป้าหมายยทุธศาสตรช์าต ิ
ปี 2579

เป้าหมายแผนสง่เสรมิ
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จากยทุธศาสตรช์าตสิูก่ารสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัอยา่งเป็นรปูธรรม

ยทุธศาสตรช์าติ
20 ปี

สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขัน

พัฒนาและ
เสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน

สรา้งโอกาสความเสมอ
ภาคและเทา่เทยีมกัน

ทางสังคม

สรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรกับ
ส ิง่แวดลอ้ม

การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ

ความม่ันคง

ประเด็นปฏริูป คสช. 
11 ดา้น

•การศกึษา/การเรยีนรู/้
ภมูปัิญญา

•พัฒนาคณุธรรม / 
จรยิธรรม

•แกปั้ญหาพลังงาน
•พัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน

•แกปั้ญหาเหลือ่มล ้า
ทางเศรษฐกจิ/สังคม

•พัฒนา
สือ่สารมวลชน

•แกปั้ญหาทจุรติคอรรั์ปชนั
•ใชอ้ านาจ 

•ควบคมุอ านาจ

•จัดสรรทรัพยากรที่
ดนิ/น ้า/ป่าไม ้

•การเขา้สูอ่ านาจ
ฝ่ายนติบัิญญัต/ิ

บรหิาร 

ประเด็นปฏริูป สปช.
37 วาระปฏริูป

(16) จัดการศกึษา
(17) การคลังดา้นการศกึษา
(18) ระบบการเรยีนรู ้
(19) การกฬีา
(20) ระบบวจิัยเพือ่
โครงสรา้งพืน้ฐานทางปัญญา
(21) ระบบวทิยาศาสตร/์ เทคโนโลยเีพือ่
โครงสรา้งพืน้ฐานทางนวัตกรรม

(4) งบประมาณ 
(9) งานรัฐวสิาหกจิ
(8) โครงสรา้งภาษี 
(13) การเงนิฐานราก/สหกรณ์
(10) พลังงาน
(12) ผูกขาด/แข่งขันทีเ่ป็นธรรม
(14) ปฏิรูปภาคเกษตร
(15) สรา้งสังคมผูป้ระกอบการ
(28) ส่งเสรมิชุมชนเขม้แข็ง
(31) คุม้ครองผูบ้รโิภค 

(22) บรกิารสาธารณสุข
(23) ส่งเสรมิสุขภาพ/ป้องกันโรค
(24) การคลังดา้นสุขภาพ
(29) สวัสดกิารสังคม
(30) สังคมสูงวัย
(35) ศลิปวัฒนธรรมสรา้งมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ/สังคม
(36)สถาบันศาสนาเป็นหลักของสังคม

(2) การเขา้สู่อ านาจและระบบพรรค
การเมอืง
(6) กจิการต ารวจ
(3) ปรับโครงสรา้งอ านาจส่วนกลาง/
ภูมภิาค/ทอ้งถิน่
(5) ประสทิธิภาพงานภาครัฐ
(32) ก ากับดูแลสือ่
(34) ป้องกันการแทรกแซงสือ่
(33) สทิธิเสรภีาพสือ่บนความรับผดิชอบ

(26) จัดการภัยพบิัตธิรรมชาต ิ/ โลก
รอ้น
(25) บรหิารจัดการทรัพยากร
(11) ปฏิรูปและจัดการทีด่นิ

(1) ป้องกันการทุจรติ
(7) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม
(27) เตรยีมรับมอืวกิฤตการณ์น ้าท่วม 
กทม.
(37) แรงงาน

นโยบาย
ไทยแลนด ์4.0

พัฒนาคลัสเตอรเ์ทคโนโลยี
และอตุสาหกรรมแหง่อนาคต

บรูณาการอาเซยีน 
เชือ่มไทยสู่

ประชาคมโลก

บม่เพาะผูป้ระกอบการและ
พัฒนาเครอืขา่ยวสิาหกจิ
ทีขั่บเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม

เตรยีมไทย 4.0 เพือ่
กา้วสูโ่ลกทีห่นึง่ 

เสรมิความ
เขม้แข็งของ
เศรษฐกจิ

ภายในประเทศ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่12

เสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุ

มนุษย์

สรา้งความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่มล ้า

ในสังคม

สรา้งความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกจิและแขง่ขันได ้

อยา่งยั่งยนื

พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโลจิ

สตกิส์

พัฒนาภาค เมอืง 
และพืน้ที่
เศรษฐกจิ

ความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ

การเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดลอ้ม

การบรหิาร
จัดการในภาครัฐ

พัฒนาดจิทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิล
ประสทิธภิาพสงู ใหค้รอบคลมุท่ัว

ประเทศ

ขับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยดีจิทัิล

สรา้งสังคมคณุภาพดว้ย
เทคโนโลยดีจิทัิล

ปรับเปลีย่นภาครัฐสูก่าร
เป็นรัฐบาลดจิทัิล

พัฒนาก าลังคนใหพ้รอ้มเขา้สู่

ยคุเศรษฐกจิและสังคมดจิทัิล

สรา้งความเชือ่มั่นในการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

มาตรา 41 พรบ.
ดจิทิัลฯ

(แผนสง่เสรมิฯ)

สง่เสรมิใหเ้กดิการ
ใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทัิลเพือ่สรา้ง
หรอืเผยแพร่
เน้ือหา

สง่เสรมิใหเ้กดิ
อตุสาหกรรมและ
นวัตกรรมหรอื
งานวจัิย 

เทคโนโลยี
ดจิทัิล

สง่เสรมิตลาดการ
ลงทนุ กระบวนการ
ผลติ และการ

ใหบ้รกิาร เกีย่วกับ
เทคโนโลยดีจิทัิล

สง่เสรมิการผลติ
และพัฒนา
ก าลังคนดา้น

อตุสาหกรรมและ 
นวัตกรรมดจิทัิล

สง่เสรมิและ
พัฒนาการน า

เทคโนโลยดีจิทัิล
มาประยกุตใ์ชใ้น

ธุรกจิหรอื
อตุสาหกรรม 

สง่เสรมิการ
เผยแพรค่วามรู ้
ใหป้ระชาชนใช ้

ประโยชนจ์าก 
เทคโนโลยี
ดจิทัิล

การพัฒนา
เทคโนโลยี
ดจิทัิลตาม
หลักการการ
ออกแบบทีเ่ป็น

สากล

อ านวยความ
สะดวกในการ
ลงทนุใน

อตุสาหกรรม
และนวัตกรรม

ดจิทัิล

สนับสนุนการ วจัิย
การถา่ยทอด

เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมทีพ่ัฒนา
อตุสาหกรรมดจิทัิล

ประเด็นยทุธศาสตรใ์น
การสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ดจิทัิล

พัฒนาโครงสรา้งพืน้
ฐานรองรับนวัตกรรมดจิทิัล

พัฒนาก าลังคน
สูย่คุดจิทัิล

ยกระดับภาคเศรษฐกจิสูด่จิทัิล
ไทยแลนด์

ขับเคลือ่นชมุชนสูสั่งคมดจิทัิล
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เป้าหมายการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัทีข่บัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตอิยา่งเป็นรปูธรรม

ยทุธศาสตรช์าติ
20 ปี

หลดุพน้ Middle Income 
Trap

ศก.ฐานความรู ้นวัตกรรม
และดจิทัิล

เป็นพันธมติรทีด่กีับ
ประเทศเพือ่นบา้น

คนคณุภาพ คนด ี
คนเกง่ สมบรูณ์กาย
ใจ มจีติญาณ ฝีมอื

ทักษะ

สังคมคณุภาพ 
รายไดต้อ่หัวสงู ฐาน

รายไดม่ั้นคง
ผลติได ้ขายเป็น

เมอืงสเีขยีว น่าอยู ่
ขยะเป็นศนูย์

ภาครัฐกะทัดรัด โปร่งใส 
มปีระสทิธภิาพ

โปร่งใส มี
ประสทิธภิาพ

ประเด็นปฏริูป คสช. 
11 ดา้น

ผลสัมฤทธิเ์ด็กไทยเป็น
อันดับ 2 ของอาเซยีน 
และอยูใ่น top 5 ของ

เอเชยี

GDP growth 6% ตอ่ปี
เป็นศนูยก์ลางเชือ่มโยง
การพัฒนาสวุรรณภมูิ

และอาเซยีน

รายได ้480,000 ตอ่
คนตอ่ปี

การเมอืงทีเ่ปิดกวา้ง
ไมผู่กขาด มสีว่นร่วม 

ผูน้ าดแีละเกง่

พืน้ทีป่่า เพิม่เป็น 
40% ระบบน ้า
ครอบคลมุ 70%

การเมอืงทีเ่ปิด
กวา้ง ไมผู่กขาด มี
สว่นร่วม ผูน้ าดแีละ

เกง่

ประเด็นปฏริูป สปช.
37 วาระปฏริูป

• ลดความเหลือ่มล ้าในคณุภาพ
และโอกาสการศกึษา โดรงเรยีน
ประถม 2 แหง่/ต าบล และ
โรงเรยีนมัธยม 1 แหง่/อ าเภอ ที่
มคีณุภาพสงู

• Top 5 ดา้นรายไดก้ารท่องเที่ยว
ของโลก

• มุง่สูเ่กษตรแปรรปู อตุสาหกรรม
บนฐานชวีภาพ

• Trading Nation
• สรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่
• พัฒนาอตุสาหกรรมบนฐาน
นวัตกรรม อตุสาหกรรม Analytic 
& Big Data

• ลดความเหลือ่มล ้าระหวา่งคนจน/
คนรวย ในเชงิรายได ้

• ลดการอพยพยา้ยถิน่เพื่อหางาน
ท า อัตราการเตบิโต GPP 5%

• การเขา้ถงึสวัสดกิารอย่างท่ัวถงึ
และเท่าเทียม

• การขออนุญาตดา้นธุรกจิภายใน 
3 วัน

• อันดับ CPI อยู่ในกลุม่ 25% แรก
ของโลก

• กระบวนการการตรากฎหมายใช ้

เวลาไมเ่กนิ 1 ปี
• บรกิารภาครัฐไดม้าตรฐานสากล

• เพิม่พื้นที่ป่าเป็น 40%
• พัฒนาระบบการจัดการน ้าเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศครอบคลมุพื้นที่รับ
ประโยชน ์70% ของพื้นที่
จังหวัด

• ระบบการเมอืงมเีสถยีรภาพ รับบาล
แต่ละชุดอยู่ในต าแหน่งโดยเฉลี่ย
มากกว่า 2 ปี

• ไม่มคีดกีารทุจรติมรการเลอืกตัง้
ระดับประเทศทีไ่ดใ้บแดง

• กระบวนการพจิารณาถอดถอนผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงมี
ประสทิธิภาพ

นโยบาย
ไทยแลนด ์4.0

ระบบเศรษฐกจิทีส่ามารถ
ปรับสภาพตามภมูอิากาศ 
ควบคูก่ับ สังคมคารบ์อนต า่

สังคมทีไ่มท่อดทิง้
ใครไวข้า้งหลัง

มนุษยท์ีส่มบรูณใ์น
ศตวรรษที ่21 ควบคู่
กับคนไทย 4.0 ใน

โลกทีห่นึง่

ระบบเศรษฐกจิที่
เนน้การสรา้ง

มลูคา่

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่12

คนไทยมี
คณุลักษณะเป็นคน
ไทยทีส่มบรูณ์

ความเหลือ่มล ้า
ทางดา้นรายไดแ้ละ
ความยากจนลดลง

ระบบเศรษฐกจิมคีวาม
เขม้แข็งและแขง่ขันได ้

มคีวามม่ันคงในเอกราชและอธปิไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคค ีสรา้ง

ภาพลักษณ์ด ีและ
เพิม่ความเชือ่ม่ันของนานาชาตติอ่

ประเทศไทย

มรีะบบบรหิารจัดการภาครัฐที่มี
ประสทิธภิาพ ทันสมัย โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้กระจาย
อา้นาจและมสีว่นรว่มจากประชาชน

พัฒนาดจิทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน กา้วทัน
เวทีโลก ดว้ยการใชน้วัตกรรมและ

เทคโนโลยีดจิทัิล เป็นเครือ่งมอืหลักในการ
สรา้งสรรคน์วัตกรรมการผลติ การบรกิาร

สรา้งโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม
ดว้ยขอ้มลูขา่วสารและบรกิารผา่นสือ่
ดจิทัิลเพื่อยกระดับคณุภาพชวีติของ

ประชาชน

ปฏริปูกระบวนทัศนก์ารท างานและการใหบ้รกิาร
ของภาครัฐ ดว้ยเทคโนโลยีดจิทัิลและการใช ้

ประโยชนจ์ากขอ้มลู เพื่อใหก้ารปฏบัิตงิานโปรง่ใส 
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล

พัฒนาทุนมนุษยส์ูยุ่คดจิทัิล ดว้ยการเตรยีม
ความพรอ้มใหบ้คุลากรทุกกลุม่ มคีวามรูแ้ละ
ทักษะที่เหมาะสมตอ่การด าเนนิชวีติและการ

ประกอบอาชพีในยุคดจิทัิล

มาตรา 41 พรบ.
ดจิทัิลฯ

(แผนสง่เสรมิฯ)

สง่เสรมิใหเ้กดิการ
ใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทัิลเพือ่สรา้ง
หรอืเผยแพร่
เน้ือหา

สง่เสรมิใหเ้กดิ
อตุสาหกรรมและ
นวัตกรรมหรอื
งานวจัิย 

เทคโนโลยี
ดจิทัิล

สง่เสรมิตลาดการ
ลงทนุ กระบวนการ
ผลติ และการ

ใหบ้รกิาร เกีย่วกับ
เทคโนโลยดีจิทัิล

สง่เสรมิการผลติ
และพัฒนา
ก าลังคนดา้น

อตุสาหกรรมและ 
นวัตกรรมดจิทัิล

สง่เสรมิและ
พัฒนาการน า

เทคโนโลยดีจิทัิล
มาประยกุตใ์ชใ้น

ธุรกจิหรอื
อตุสาหกรรม 

สง่เสรมิการ
เผยแพรค่วามรู ้
ใหป้ระชาชนใช ้

ประโยชนจ์าก 
เทคโนโลยี
ดจิทัิล

การพัฒนา
เทคโนโลยี
ดจิทัิลตาม
หลักการการ
ออกแบบทีเ่ป็น

สากล

อ านวยความ
สะดวกในการ
ลงทนุใน

อตุสาหกรรม
และนวัตกรรม

ดจิทัิล

สนับสนุนการ วจัิย
การถา่ยทอด

เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมทีพ่ัฒนา
อตุสาหกรรมดจิทัิล

ประเด็นยทุธศาสตรใ์น
การสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ดจิทัิล

• เพิม่มลูคา่การลงทุนใน
อตุสาหกรรมดจิทัิลเฉลีย่
รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

• พัฒนา city data platform
ส าหรับ 7++Smart Cities

• เพิม่ศกัยภาพก าลงัคนดจิทิัล 500,000 คน
• เพิม่ความตระหนักดา้นดจิทิัลแก่ประชาชน
ทั่วประเทศ 30 ลา้นคน 

• ปรับเปลีย่นธุรกจิดว้ยนวัตกรรม
ดจิทิัล 25,000 ราย

• บ่มเพาะวสิาหกจิเริม่ตน้ดา้น
ดจิทิัล 1,000 ราย

สรา้งชมุชนดจิทิัล
24,700 ชมุชน 8

การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับ
ส ิง่แวดลอ้ม มคีวาม
มั่นคงทางอาหาร 
พลงังาน และนา้



Digital Industry 
FDI  6%

ยทุธศาสตรท์ี ่1
พฒันาก าลงัคน
สูย่คุดจิทิลั

500,000 
Manpower 

- 100,000 Specialists
- 400,000 Workforce

30,000,000 
Digital Citizens

ยทุธศาสตรท์ี ่2
ยกระดบัภาค

เศรษฐกจิสูด่จิทิลั
ไทยแลนด์

25,000 
Digitalized Enterprises

1,000
Funded Digital Startups 

ยทุธศาสตรท์ี ่3
ขบัเคลือ่นชุมชนสู่

สงัคมดจิทิลั

24,700
Digitalized Villages

ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
รองรบันวตักรรมดจิทิลั

10% Digital Industry 
Investment 

Data Platform for 
77 Smart Cities

วสิยัทศัน์
ยกระดบัสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัทมีเีสถยีรภาพ บนฐานของสงัคมที่

มคีณุภาพ และก าลงัคนน าการเปลีย่นแปลง

Outcome Impact

Digital 
Density 
Growth 
2% yoy

GDP 
Growth 

4-5% yoy

กระจาย
รายไดแ้ละ
ยกระดบั

คณุภาพชวีติ

Digital 
Industry 

GDP 
Contribution

20%
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ยกระดบัสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัทมีเีสถยีรภาพ บนฐานของสงัคมทีม่คีณุภาพ
สรา้งก าลงัคนดจิทิลัน าการเปลีย่นแปลง

เศรษฐกจิดจิทิลัทมี ี
เสถยีรภาพ

สงัคมมคีณุภาพ 
ก าลงัคนดจิทิลั

น าการเปลีย่นแปลง

วสิยัทัศน์
การสง่เสรมิ
เศรษฐกจิ
ดจิทิัล

ตัวชีวั้ดที่ 1
เพิม่ศักยภาพ
ก าลังคน
ดจิทิัล 

500,000 คน 

ตัวชีวั้ดที่ 2
เพิม่ความ
ตระหนัก
ดา้นดจิทิัล

แก่
ประชาชน
ทั่วประเทศ 
30 ลา้นคน

ตัวชีวั้ดที่ 5
สรา้งชมุชน
ดจิทิัล
24,700
ชมุชน

ตัวชีวั้ดที่ 3
ปรับเปลีย่น
ธรุกจิดว้ย
นวัตกรรม
ดจิทิัล

25,000 ราย

ตัวชีวั้ดที่ 4
บม่เพาะ
วสิาหกจิ
เริม่ตน้ดา้น
ดจิทิัล 

1,000 ราย

เป้าหมาย  
ตัวชีว้ดั และ
ยทุธศาสตร์
การสง่เสรมิ
เศรษฐกจิ
ดจิทิัล 

ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-

2565)

มโีครงสรา้งพืน้
ฐานรองรบัระบบ
เศรษฐกจิดจิทิลั

ตัวชีวั้ดที่ 7
เพิม่มลูคา่
การลงทนุใน
อตุสาหกรรม
ดจิทิัลเฉลีย่
รอ้ยละ 10
ตอ่ปี 

ตัวชีวั้ดที่ 8
พัฒนา city 

data 
platform
ส าหรับ 

7++Smart 
Cities

ยทุธศาสตรท์ี ่1
พัฒนาก าลังคน
สูย่คุดจิทิัล

ยทุธศาสตรท์ี ่2
ยกระดับภาคเศรษฐกจิสู่

ดจิทิัลไทยแลนด์

ยทุธศาสตรท์ี ่3
ขับเคลือ่นชมุชนสูส่งัคมดจิทิัล

ยทุธศาสตรท์ี ่4
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
รองรับนวัตกรรมดจิทิัล

Digital 
Citizen

Digital 
Specialist

Digital 
Transformation

Digital 
Startup

Digitalized 
Villages 

Social Digital 
Innovation

Digital 
Innovation 
Ecosystem

City Data 
Platform

Digital 
Industry 

Promotion

Cyber 
Security
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กลุม่ผูใ้ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัดว้ยตนเอง 

รวมถงึสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาเนือ้หาทีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของผูเ้รยีน

Digital Citizen

เสรมิสรา้งทักษะ
ดา้นดจิทิัลใหก้ลุม่
ประชาชนทั่วไป

สนับสนุนผูผ้ลติในการสรา้งเนือ้หาการเรยีนรู ้
ดา้นทกัษะดจิทิลัทีต่รงกบัความตอ้งการเฉพาะ
กลุม่ (เชน่เด็กและเยาชน ผูส้งูย ุเกษตรกร
แรงงาน) รวมถงึกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดจิทิลั 

ดศ.  ศธ.  อก.  กษ.  พณ.  รง.  วท.  วธ.  บรษัิท/ สมาคมเอกชน สถาบันการศกึษา ศนูยฝึ์กอบรม หน่วยงานใหก้ารรับรองมาตรฐาน สถาบัน
คณุวฒุวิชิาชพี สือ่มวลชน social network  สถาบันการศกึษา ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์ ผูส้รา้งเนื้อหาทักษะดจิทิัล

30,000,000
Digital Citizen

+
400,000

Digital Manpower
สง่เสรมิใหเ้กดิแพลตฟอรม์เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้

และเนือ้หาการเรยีนรูท้ ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

กระตุน้ใหป้ระชาชนอยากเรยีนรูแ้ละ
ใชด้จิทิลั โดยสรา้งและเผยแพรส่ือ่
ตามกลุม่เป้าหมาย แคมเปญ สญัจร

ความตระหนัก

ทักษะเบ้ืองต้น

กลุม่ผูใ้ช้
• เด็กและเยาวชน
• แรงงานภาคผลติ บรกิาร เกษตรกร

• แรงงานทกัษะต า่
• แรงงานทกัษะสงู

• บคุลากรภาครัฐ
• ผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และคนพกิาร

ทกัษะเบือ้งตน้ 
• ทกัษะเบือ้งตน้ในการใชเ้ทคโนโลยจีทิลั
• ทกัษะดา้นดจิทิลัส าหรับคนเฉพาะกลุม่ เชน่ เกษตรกร ผูส้งูอายุ
• ความรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั ขอ้มลูขา่วสาร

ความตระหนกั
• สรา้งความตระหนักดา้นความส าคญัในการพฒันา

ทกัษะดจิทิลั

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาก าลงัคนสูย่คุดจิทิลั
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กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั
พฒันาศกัยภาพกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัในประเทศ 

ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอและคณุภาพตามมาตรฐานสากล  
รวมถงึดงึดดูผูเ้ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัจากตา่งประเทศ

ผลกัดนัระบบอดุหนุนการเรยีนและ
การสอบวดัระดบั (certificate) 
ทกัษะดจิทิลัขัน้สงูเพือ่ยกระดบั
ทกัษะของผูท้ างานดา้นดจิทิลั

อ านวยความสะดวก และใหส้ทิธิ
ประโยชนก์บับรษัิทตา่งชาต ิในการสง่
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัจากตา่งประเทศ

ใหเ้ขา้มาท างานในประเทศไทย Digital Specialist

สรา้งผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นดจิทิัล สง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนพฒันาการคดิ

เชงิตรรกะ การเขยีนโปรแกรม และการ
พฒันาสิง่ประดษิฐด์จิทิลั 

100,000
Digital Specialists

สง่เสรมิใหเ้กดิแพลตฟอรม์ในการ
เรยีนรูท้กัษะดจิทิลัระดบัสงู ส าหรับ 
นสิตินักศกึษา บคุลากรดา้นดจิทิลั

ดศ.  ศธ.  อก.  กษ.   รง.  วท.   กลุม่ maker club code club สถาบันการศกึษา บรษัิท/ สมาคม

เอกชน ศนูยฝึ์กอบรม หน่วยงานใหก้ารรับรองมาตรฐาน สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี

ทกัษะดา้นดจิทิลัส าหรบัผูพ้ฒันา
Coding 
Big Data & Analytics
Internet of Things
AI/ Deep Learning   
Advanced Robotics
Cyber Security

Motivation
มาตรการอดุหนุนทางการเงนิ
สทิธปิระโยชนท์างภาษี (รายได)้
สทิธปิระโยชนก์ารลงทนุ (บรษัิท ตปท.)
Smart VISA

กลุม่ผูพ้ฒันา

• เยาวชน 
(พัฒนาทักษะ coding)

• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นดจิทิัล
• ผูส้นใจเปลีย่นสายงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาก าลงัคนสูย่คุดจิทิลั
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ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ยกระดบัภาคเศรษฐกจิเขา้สูไ่ทยแลนด ์4.0

Digital Startup
Program

สรา้งวสิาหกจิเริม่ตน้ดา้น
ดจิทิัล

25,000 
Digital Enterprises

1,000
Funded 

Digital Startups

พฒันาศกัยภาพธรุกจิภาคเกษตร อตุสาหกรรม โดยเฉพาอยา่งยิง่ในกลุม่ S-Curve  ใหก้ลายเป็นผูป้ระกอบการที่
ขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั (Digitalized Enterprise) สู ่Smart Farm, Smart Factory, และ High-value 
Service รวมถงึการพฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัของไทยใหเ้ขม้แข็งและสรา้ง Digital Startup ใหเ้ป็นฟันเฟือง

ส าคญัในการท า Digital Transformation ของภาคเศรษฐกจิของประเทศทกุมติ ิ

จัดใหม้รีะบบฐานขอ้มูลและ
รับรองผูป้ระกอบการดจิทิัล

กระตุน้ให ้
ผูป้ระกอบการลง

ดา้นดจิทิัล

สนับสนุนกระบวนการท าแผนพัฒนา 
และปรับปรุงธุรกจิดว้ยนวตักรรม

ใหค้ าแนะน าในการท าแผน 
Digital Transformation 

คดัเลอืกผูป้ระกอบการทีม่แีนวคดิ
ใหม่ มแีผนปรับปรุงธุรกจิ เป็น

โชวเ์คส

สนับสนุนการวจิัย พัฒนา และ
สรา้งนวตักรรมดจิทิัล 

(มาตรการอดุหนุนทางการเงนิ)

สง่ตอ่ Digitalized Enterprise 
ไปสู่ Global Value Chainสรา้งความตระหนัก

ดา้นดจิทิัลในภาคเศรษฐกจิ

สง่เสรมิการสรา้ง
ความตระหนักและ
แรงบันดาลใจ

สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุน
ในวสิาหกจิเริม่ตน้ทีอ่ยู่ใน

ระยะขยายตลาด

อ านวยความสะดวกใหว้สิาหกจิ
เริม่ตน้ดา้นดจิทิัล สามารถใช ้

ประโยชนจ์าก Open Data ของรัฐ

ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบยีบ

ท า Regulatory Sandbox

สนับสนุนการคดัเลอืก
และพัฒนาทมีเขา้สู่

การจัดตัง้ธุรกจิ

จัดตัง้ศนูยล์งทุน Digital 
Startup และขยายการลงทุน

ไปตา่งประเทศ

ดศ. (สศด.) สสว. กษ. อก. พณ. กค. กก. วธ. วท. บรษัิท/ สมาคมเอกชน สถาบันการศกึษา 

ดศ. (สศด.) วท. (สนช.) พณ. กค. National Startup Committee นักลงทนุ (Incubator/ Accelerator/ VC/ CVC) สมาคมภาคเอกชน สถาบันการศกึษา

สนับสนุนใหเ้กดิการขยายผล
Digitalized Enterprise ไปทั่วประเทศ

สง่เสรมิใหเ้กดิการจับคูธุ่รกจิ
ระหวา่งวสิาหกจิเริม่ตน้ดา้นดจิทิัล

และ Large Enterprise

สง่เสรมิและสนับสนุน ใหเ้กดิ
บรกิารสิง่อ านวยความสะดวก

ตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การเตบิโตของ
วสิาหกจิเริม่ตน้ดา้นดจิทิัล

Digital Transformation
Program

พัฒนาธรุกจิการเกษตร 
อตุสาหกรรม บรกิารเขา้สูย่คุ 4.0

Digital Industry 
Program

สรา้งวสิาหกจิเริม่ตน้ดา้น
ดจิทิัล

ดศ. (สศด.) อก. พณ. กต. BOI

สนับสนุนการจับคูธุ่รกจิ (Business 
Portal & Business Matching)

สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน (เชน่ ISO, CMMI)

สง่เสรมิการลงทุนใน
อดุสาหกรรมดจิทิัล

กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการปรับปรุงสนิคา้
และบรกิารใหม้มีูลคา่สงูขึน้

(SME กลุม่ดจิทิัล)

สนับสนุนกจิกรรมการตลาดในตา่งประเทศ
(Internationalization Fund, Co-Production 

Agreement)

demand

supply
20%

Digital Industry
GDP Contribution
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ขบัเคลือ่นชุมชนสูส่งัคมดจิทิลั

Digitalized Village 
สรา้งชมุชนดจิทิัล

ทั่วประเทศ

Social Digital 
Innovation 

วจัิย พัฒนา และ
นวตักรรมดจิทิัล

เพือ่สงัคม

24,700 
Digitalized 

Villages

30% ของผูสู้งอายุ
และคนพกิารเขา้ถงึ
บรกิารทางสงัคมได ้

ลดความเหลือ่มล ้า ยกระดบัคณุภาพชวีติ โดยมุง่เนน้ เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชน ใหใ้ชข้อ้มลูและเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพือ่สรา้งรายไดแ้ละพฒันาตนเอง ตามความตอ้งการอยา่งยั่งยนื (เชน่ e-Commerce, e-Tourism กองทนุพฒันา
ธรุกจิ) รวมถงึสง่เสรมิใหช้มุชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ การเรยีนรู ้บรกิารของรัฐและเอกชนผา่นเทคโนโลยดีจิทิลั

สนับสนุนการพัฒนาแผน แผนการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ดจิทิัล ตามความตอ้งการของชมุชน

ผลักดันใหช้มุชนทีม่คีวามพรอ้มเกดิ
การพัฒนาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรมดจิทิัล

สรา้งความตระหนัก ความรูค้วาม
เขา้ใจ และพัฒนาศักยภาพของคน

ในชมุชน

สนับสนุนการวจัิยพัฒนา นวัตกรรมดจิทิัล
เพือ่สงัคมแกห่น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

ภาควชิาการ (ใหท้นุ รว่มลงทนุ crowdfunding)

นวัตกรรมดจิทิลั
เพื่อสังคม

ดศ. (สป.สดช. สศด. ปณท. TOT สพธอ.) กษ ศธ. พม. มท. หน่วยงานรัฐ และเอกชนในทอ้งถิน่ 

ดศ. (สป. สดช. สศด. สรอ.)  วท.  สกว. พม. สถาบันการศกึษา ภาคเอกชน และภาครัฐในทอ้งถิน่

บรูณาการเครอืขา่ย ทีป่รกึษาทั่วประเทศ
ส าหรับการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมดจิทิัลในชมุชน

ถอดบทเรยีน ประเมนิผลกระทบ และ
ความยั่งยนื เพือ่ขยายผลทั่วประเทศ

สรา้งเครอืขา่ย/consortium ผูน้ า
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิัล

สรา้งโอกาสใหนั้กพัฒนาเขา้
มารว่มพัฒนา solution ดา้นสงัคม
(เชน่ Hackathon, Competition)

สขุภาพ การเรยีนรู ้ บรกิารภาครัฐ/เอกชน ลดเหลือ่มล ้าดา้นรายได ้ ผูส้งูอายุ และคนพกิาร

ถอดบทเรยีนและขยายผลกจิกรรม
การสรา้งนวัตกรรมดจิทิัลเพือ่สงัคม

ในวงกวา้ง

สนับสนุนการสรา้งและเผยแพร่
เนื้อหาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรมและความมั่นคง
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ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบันวตักรรมดจิทิลั

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัทัง้กายภาพและกฎหมาย กฎ  ระเบยีบ (ระดบัประเทศ และระดบัเมอืง) และระบบ
นเิวศใหเ้อือ้ตอ่การสรา้งนวตักรรมการผลติและบรกิาร (เชน่ นวตักรรมเกษตร  นวตักรรมสาธารณสขุ  นวตักรรม
การเรยีนรู)้ เป็นฟันเฟืองส าคญัในการท า Digital Transformation ของภาคเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

Digital Innovation 
Ecosystem

สรา้งสภาพแวดลอ้มให ้
เกดินวตักรรมดจิทิัล

10% Digital Industry 
Investment

จัดตัง้ Digital Innovation
Consortium

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบและมาตรการทีเ่อือ้
ตอ่การลงทุนในนวตักรรม 

สรา้งสนามทดลอง ทดสอบ
ผลงานนวตักรรมดจิทิัล 
(testbed และ sandbox)

พัฒนา MSTQ เพือ่รองรับสนิคา้
นวตักรรมดจิทิัลตน้แบบ

ผลกัดนัใหเ้กดิการลงทุนพัฒนาสิง่อ านวยความ
สะดวก เชน่ Data Center, High Performance 

Computing Resources, Living Lab ฯลฯ 

จัดตัง้ Digital Park 

ดศ.  อก. วท. BOI. สถาบันการศกึษา บรษัิทเอกชนในและตา่งประเทศ สมาคมเอกชน

จัดท าแผนทีน่ าทาง
เทคโนโลยขีองประเทศ 

สนับสนุนวจัิย พัฒนา และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดจิทิัล

จัดตัง้ IoT Institute

City Data Platform
สรา้งแพลตฟอรม์

ขอ้มลูเมอืง

ดศ.  วท.  พณ. กค. นักลงทนุ (Incubator/ Accelerator/ VC/ CVC) สมาคมภาคเอกชน สถาบันการศกึษา

Data Platforms for 
77 Smart Cities

บรหิารจัดการขอ้มูล (Cleansing data, 
Modelling data, Analyzing   Data) ที่

น าเขา้จากอปุกรณท์ีห่ลากหลาย 

สรา้งความเขา้ใจและการมี
สว่นร่วมในการแลกเปลีย่น
ขอ้มูลของภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน

สง่เสรมิใหม้ ีService Platform
ส าหรับการตอ่ยอด Digital 

Transformation

สนับสนุนใหม้ ีData Innovation Lab
เพือ่การพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑแ์ละ

บรกิารดจิทิัล

เพิม่จ านวนผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ดจิทิัล สายงาน Programmer, 

Database & Analysis

กระตุน้ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลมูลในเชงิพาณชิย์

(Digital Startup)

Cyber Security
สรา้งสภาพแวดลอ้มให ้
เกดิการป้องกันภัยทาง

ไซเบอร์

ไทยอยูใ่นกลุม่ leading 
ของดชัน ีGCI ณ สิน้แผน 
(ตอนนีไ้ทยอยูใ่นกลุม่ 

MATURING)

สรา้งความเขา้ใจ ใหเ้กดิการยอมรับ ปรับใช ้ร่วม
สรา้งมาตรการป้องกนัภัยทางไซเบอร์

ดศ.  กห. สตช.  วท. BOI. สถาบันการศกึษา บรษัิทเอกชนในและตา่งประเทศ สมาคมเอกชน

สนับสนุนการพัฒนานวตักรรม
ดา้น Cyber security

เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของผูเ้ชีย่วชาญในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

จับคูธ่รุกจิ Digital Startup
ดา้น Cyber security กับภาคเอกชนและภาครัฐ
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แผนพฒันาดจิทิลัฯ

เศรษฐกจิ

สงัคม

รัฐบาลดจิทิัล

ก าลังคน

ความเชือ่มั่นในการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัล

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
สิง่อ านวยความสะดวก

ยกระดับภาคเกรษฐกจิ

ขับเคลือ่นชมุชนสูส่งัคม
ดจิทิัล

พัฒนาก าลังคนดจิทิัล

โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัล

แผน
สง่เสรมิฯ

Economic 
Growth

(Competitiveness)

Inclusive 
Growth 

Sustainable 
Growth

ขอบเขตของการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

16
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กลไกการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการดจิทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

สว่นกลาง

แผน
สง่เสรมิฯ

คกก.ก ากบั
(อนุกรรมการ)

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีนโยบาย Thailand 4.0 แผนฯ 12

DEPA / สดช./ สสช.
Policy

Promoter

Funding

สศช. ธปท. สวทน. 

BOI  วท. สสว.  ดศ.  อก. กษ. 
พณ. กก. วธ. ศธ. สธ. มท. 
สตช. กค. รง. พม.  สอท. สหค.
สถาบันการศกึษา   

วช.  วท. ดศ.    

Policy + Governance

Promoter

Funding

กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง

คณะกรรมการบรหิารกลุม่จังหวดั 
คณะท างานของเมอืง
สถาบันการศกึษาในพืน้ที่

วท. ดศ.    

สว่นภมูภิาค

ASEAN Committee

International Diplomacy

Fin Jap US Chi



ประเด็นระดมความคดิเห็น

• เพือ่ระดมความคดิเห็น ประกอบการจัดท า (รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์าร
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตวิา่
ดว้ยการพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

• เพือ่ก าหนดแนวปฏบิตั/ิแผนงาน/กจิกรรม/โครงการ หน่วยงานเจา้ภาพ 
และหน่วยงานรว่มขบัเคลือ่นรายประเด็น รวมถงึงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เพือ่หารอืถงึแนวทาง และกลไกการด าเนนิงานรว่มกนัอยา่งมบีรูณาการ 

• เพือ่สรา้งเครอืขา่ย และพัฒนาความรว่มมอืในการสง่เสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิัลระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งตา่ง ๆ
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