แผนทิศทางเพื่อรองรับการดาเนินงานของประเทศไทยตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2563
Roadmap for Thailand's Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Office of the Permanent Secretary Ministry of Digital Economy and Society
ธันวาคม 2559 | December 2016

1

แผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563

เสนอต่อ
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด

ธันวำคม 2559

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

2

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

3

คำนำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT
Masterplan 2020: AIM 2020) หรือแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เป็นแผนงำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศสมำชิกอำเซียนในด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งมีเป้ำหมำยให้
ประเทศสมำชิกอำเซียนร่วมกันพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในภูมิภำคเพื่อสร้ำง
ระบบเศรษฐกิ จและสั งคมดิจิทัลที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึ งได้ มีกำรนำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่ อ สำรมำใช้ ใ นกำรสร้ ำ งควำมเติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ และมี ค วำมปลอดภั ย ในกำรใช้ ง ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
แผนฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองจำกที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี อ ำเซี ย นด้ ำ นโทรคมนำคมและ
เทคโนโลยีส ำรสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers
Meeting: ASEAN TELMIN) เมื่อเดือนพฤศจิกำยน ปี 2558 มีระยะเวลำกำรดำเนินงำนตั้งแต่ปี
2559 ถึงปี 2563 และเป็นแผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฉบับที่
2 ของอำเซียน โดยแผนฉบับแรกคือแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน
พ.ศ. 2558 (ASEAN ICT Masterplan 2015: AIM 2015) ซึ่งได้ดำเนินกำรในช่วงปี 2553 ถึง 2558
โดยประเทศไทยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภำยใต้แผนแม่บทฯ ฉบับนี้มำอย่ำงต่อเนื่อง และ
ได้รับมอบหมำยจำกอำเซียนให้เป็นผู้ดำเนินงำนโครงกำรทั้งหมด 12 โครงกำร ซึ่งรวมถึงโครงกำร
เพื่อจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอำเซียน พ.ศ.
2558 (ASEAN ICT Masterplan 2015 Completion Report) อีกด้วย
แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ได้เสนอหั แผนงำนวข้อโครงกำรที่ควรได้รับกำรดำเนินงำน แต่
มิได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำรูปแบบกิ จกรรมที่ ริเริ่มขึ้นควรเป็นรูปแบบใด โดยอำจเป็นโครงกำร
ศึก ษำ กำรประชุ มเชิง ปฏิบัติก ำร หรือ กิจกรรมประเภทอื่ นๆ โดยให้ประเทศสมำชิ กอำเซี ย น
นำเสนอโครงกำรที่สนองต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้กับ ที่ประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียนด้ำน
โทรคมนำคมและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ (TELSOM) ซึ่งเป็น หน่ว ยงำนที่เ ป็นผู้ พิจำรณำอนุ มั ติ
โครงกำรและวงเงินงบประมำณ
ทั้งนี้ รัฐบำลไทยเล็งเห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียนที่มีควำมลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น ดังที่พิมพ์เขียวประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน พ.ศ. 2568 (AEC
Blueprint 2025) ได้กำหนดไว้ ดังนั้ น จึงได้กำหนดให้ทิศทำงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
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สั งคมในอนำคต ใช้ประโยชน์จำกกำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิ จอำเซีย น และเวทีค วำมร่ว มมื อ
ระหว่ำงประเทศสมำชิก โดยมุ่งหมำยที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบำทนำใน
อำเซียน นอกจำกนี้ เพื่ อ ให้ พั ฒนำกำรของแต่ล ะมิติมีค วำมชัด เจน จึงได้กำหนดให้หน่ว ยงำน
ภำครัฐแต่ละแห่งมีแผนกำรดำเนินควำมร่วมมือกับอำเซียนในสำขำที่รับผิดชอบ
กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคมได้จั ดท ำแผนทิศ ทำงฉบั บนี้ขึ้ น เพื่อ กำหนด
ทิศทำงควำมร่วมมือของประเทศไทยกับอำเซียน และโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจดำเนินร่วมกับ
อำเซียนได้ในด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งอำจเกิดขึ้นได้ภำยใต้กรอบ
ของแผนแม่ บ ทฯ พ.ศ. 2563 หรื อ กำรด ำเนิ น ควำมร่ ว มมื อ เป็ น รำยประเทศ โดยมี ห ลั ก กำร
ดำเนินงำนที่สนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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1. แผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทยตำมแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563
กำรนำเสนอแผนทิศทำงนี้ ในลำดับแรกเป็นกำรนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของแผน
ตำมด้วยยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนควำมร่วมมืออำเซียนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กิจกรรมที่ควรริเริ่มขึ้นภำยใต้กรอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 (หรือกิจกรรมที่ควรดำเนินร่ว มกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนภำยใต้กรอบอื่นๆ หรือกำรร่วมมือเป็นรำยประเทศ) และตัวอย่ำงโครงกำร
ตำมลำดับ
1.1 วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมุ่งสู่ Digital Economy โดยใช้ประโยชน์จำกประชำคมอำเซียน”
เป้าหมาย
 ประเทศไทยมีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิง คุณภำพ
และพื้นทีค่ รอบคลุม พร้อมรองรับกำรใช้งำนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำน
 ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรทุกขนำดใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจ เชื่อมต่อกับคู่ค้ำทั่วโลกผ่ำนระบบออนไลน์
 รัฐบำลพร้อมให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบดิจิทัล มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร
 ประชำชนชำวไทยมีควำมพร้อมต่อกำรแข่งขันในยุคดิจิทัล มีโอกำสกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ และมำตรกำร
ในกำรจัดทำแผนทิศทำงฉบับนี้ ได้มีกำรศึกษำแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่ อ สำรฉบับต่ำงๆ ควบคู่ ไ ปกั บกำรศึกษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขั นของอุต สำหกรรม
รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน
ประเทศไทย และจำกประมวลข้อมูลเหล่ำนั้น สำมำรถกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ได้ 6 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
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 ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ รองรับกำรใช้งำนในประเทศ และ
เตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV
 ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร
 ยุ ท ธศำสตร์ที่ 3: สร้ ำ งสั ง คมที่ ป ระชำชนทุ ก ภำคส่ ว นสำมำรถใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่
 ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และ
บูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data
 ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำทุนมนุษย์ทุกวัย เพื่อรองรับกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจำกกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
 ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย
ภำพที่ 1 สรุปประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนทิศทำงอำเซียนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร พ.ศ. 2560 – 2563
มำตรกำรภำยใต้แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ได้รับกำรเสนอขึ้นเพื่อตอบสนองต่อโอกำส
ควำมท้ำทำย และอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในประเทศไทย ดังที่
นำเสนอในภำพที่ 2 และภำพที่ 3
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ภำพที่ 1 บทสรุปกำรจัดทำประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนทิศทำงอำเซียนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. 2560 – 2563

กำรสังเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์
Digital Economy
โครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ต
• กำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่
• โทรทัศน์ดิจิทัล

•

กำรค้ำขำยดิจิทัล
อำนวยควำมสะดวกธุรกิจด้วยดิจิทัล
• ระบบชำระเงินออนไลน์
• Start-up และ Digital Industries
• เนื้อหำท้องถิ่น (Local Content)
• Open Data และ Big Data
• ธุรกิจไทยในอำเซียน

ควำมท้ำทำย ส ำนะ นปจจุบัน โอกำส
ต้นทุนกำรให้บริกำรสูง
• อินเทอร์เน็ตไม่เข้ำถึงพื้นที่ชำยขอบ

•

AIM 2020

กำรสังเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 2
• ยุทธศำสตร์ที่ 4
• ยุทธศำสตร์ที่ 6

โครงสร้ำงพืน ำน
พัฒนำโครงสร้ำงพื้น ฐำนเพื่อ รองรับกำรใช้งำนในประเทศ
และเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศู นย์ กลำงทำงอินเทอร์เน็ต ของ
ประเทศกลุ่ม CLMV

ยุทธศำสตร์ที่ 1
• ยุทธศำสตร์ที่ 3
• ยุทธศำสตร์ที่ 7

เศร กิจดิจิทัล
กระตุ้ น SMEs ให้ ใ ช้ ง ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ ำพทำงธุ ร กิ จ และสร้ ำงระบบนิ เวศน์ที่ บ่ม เพำะ
Start-up อย่ำงครบวงจร

ยุทธศำสตร์ที่ 2
• ยุทธศำสตร์ที่ 7

สังคมดิจิทัลที่เท่ำเทียม
สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่

ยุทธศำสตร์ที่ 7

รั บำลอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง
และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open
Data

ยุทธศำสตร์ที่ 3
• ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพั นำทุนมนุ ย์
พัฒนำทุนมนุษย์ ทุกวัย เพื่อรองรับกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึ้ น
จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

•

•

•

ภำษำเป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กำรชำระเงินออนไลน์ยังไม่แพร่หลำย
• Start-up ยังไม่เป็น Disruptive Business ที่แท้จริง
• ยังมีกำรใช้ประโยชน์จำก Big Data น้อย

•

•

กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชำยขอบ
ศูนย์สำรสนเทศชุมชน
• กำรศึกษำดิจิทัล
• Telemedicine

•

E-Services ของรัฐบำล
Government Data Analytics
• Government Open Data
• บุคลำกรภำครัฐ

•

•

•

•

•

พัฒนำ ีมือแรงงำนไทย
• บุคลำกรไทยในอำเซียน

•

ปรับปรุงก หมำยดิจิทัล
กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญญำ
• กำรคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญ

•

•

ประชำชนในพื้น ที่ห่ ำงไกลยั งควรได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• ประชำชนไม่สำมำรถทำธุรกรรมภำครัฐได้ เนื่องจำก
อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลจุดบริกำร
ยั ง ขำดกำรบู ร ณำกำรระหว่ ำ ง e-Services ของ
หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ
• บุ ค ลำกรภำครั ฐ ยั ง ต้ อ งได้ รั บ กำร กอบรมเพื่ อ
เตรียมพร้อมกำรทำงำนของรัฐบำลดิจิทัล
•

อุตสำหกรรมขำดแคลนบุคลำกรที่มี ีมือ

•

ก หมำยไม่เอื้ออำนวยกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัล
กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญญำยังไม่แข็งแรง

•

•

•

•

•

•

ยุทธศำสตร์ที่ 8

ควำมปลอดภัยทำงดิจิทัล
ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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ภำพที่ 2 แผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทยตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ภำพที่ 1 จำก 2)

แผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทยตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ภำพที่ 1 จำก 2)
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมุ่งสู่ Digital Economy โดยใช้ประโยชน์จำกประชำคมอำเซียน
เป้ำหมำยที่ 1: ประเทศไทยมีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิง เป้ำหมำยที่ 2: ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรทุกขนำดใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณภำพและควำมครอบคลุม พร้อมรองรับกำรใช้งำนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจ เชื่อมต่อกับคู่ค้ำทั่วโลกผ่ำนระบบออนไลน์
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรใช้ ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3: สร้ ำ งสั ง คมที่ ป ระชำชนทุ ก ภำคส่ ว น
งำนในประเทศ และเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่ม สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่
อินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV
เพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร
• จั ด ท ำนโยบำยด้ ำ นกำรเตรี ย มพร้ อ มโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยค้ำขำยกับต่ำงประเทศผ่ำน • จั ด ท ำคลั ง สำระกำรเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ที่ ค รู ผู้ ส อนในพื้ น ที่

อินเทอร์เน็ตและกำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่
• เพิ่มประสิ ทธิภำพของโครงข่ำ ยอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
เพื่ อ รองรั บ กำรใช้ ง ำนในประเทศ และกำรใช้ ง ำนของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนในอนำคต
• ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรประเภทใหม่
• ขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่
ชำยขอบและพื้นทีช่ ำยแดน
• ปรับ ปรุง ก หมำยและก ระเบีย บ และก ำหนดมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนในธุรกิจ Cloud Computing
• ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล

ช่องทำงออนไลน์
• จั ด ท ำ ASEAN Business Forum เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประกอบกำรไทยเสำะหำตลำดส่งออกใหม่และจับคู่ธุรกิจ
ในอำเซียน
• จัดทำฐำนข้อมูลสินค้ำส่งออกของประเทศไทย ที่ผู้ซื้อชำว
ต่ำงประเทศสำมำรถตรวจสอบแหล่งที่มำและรำยละเอียด
ต่ำงๆ ได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
• ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบที่ดึงดูดกำรลงทุนในกลุ่ม
Start-up จำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
• ดำเนินนโยบำยสนับสนุนธุรกิจ Start-up คนไทยอย่ำงครบ
วงจร
• ใช้มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นกำรลงทุนเกี่ยวกั บ
เทคโนโลยีในหมู่ผู้ประกอบกำร SMEs
• เชื่ อ มโยงบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล Business Insight ใน
ประเทศสมำชิกอำเซียน

ห่ำงไกลใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนได้
• พัฒนำศูนย์สำรสนเทศชุมชนให้เป็นจุดบริกำรท้องถิ่นของ
รัฐบำล
• ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล และกำรใช้อินเทอร์เน็ต
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
• ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) ในเมื อ งต่ ำ งๆ ของประเทศไทย และจั ด เตรี ย ม
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต
• เชื่ อมโยงบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มูลบริ กำรด้ ำ นสัง คมอำเซี ย น
เช่น ด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น
• ศึกษำและพัฒนำระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อ
กำรให้บ ริก ำรทำงสำธำรณสุขสำหรับประชำชนในพื้น ที่
ห่ำงไกล
• ส่งเสริมกำรใช้งำนดิจิทัลในหมู่ผู้สูงวัย และผู้พิกำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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ภำพที่ 3 แผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทยตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ภำพที่ 2 จำก 2)

แผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทยตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ภำพที่ 2 จำก 2)
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมุ่งสู่ Digital Economy โดยใช้ประโยชน์จำกประชำคมอำเซียน
เป้ำหมำยที่ 3: รัฐบำลพร้อมให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบดิจิทัล มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป้ำหมำยที่ 4: ประชำชนชำวไทยมีควำมพร้อมต่อกำรแข่งขันในยุคดิจิทัล มีโอกำสกำร
ครบวงจร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4: พั ฒ นำ Digital Government ที่ เ น้ น ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำทุนมนุษย์ทุกวัย เพื่อรองรับกำร ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย
ประชำชนเป็ น ศู น ย์ ก ลำง และบู ร ณำกำรกำรท ำงำนของ แข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data
• เตรี ย มบุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ให้ พ ร้ อ มต่ อ กำร • อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ ำ มำท ำงำนของบุ ค ลำกร • ทบทวนก

เปลี่ยนแปลงสูร่ ัฐบำลดิจิทัล
• จั ด ท ำระบบกำรยื น ยั น ตั ว ตนของภำครั ฐ ที่ ป ระชำชน
สำมำรถใช้ ใ นกำรท ำธุ ร กรรมต่ ำ งๆ กั บ ภำครั ฐ ได้ เพื่ อ
ยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สู่ ร ะบบอั ต โนมั ติ
(Automated Service) อย่ำงแท้จริง
• พั ฒ นำต่ อ ยอด Government Cloud และ Government
Open Data อย่ำงต่อเนื่อง และขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์
ทำงธุรกิจ
• เร่งพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐที่เน้นประชำชน
เป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric) และกำหนดกลไกในกำร
ผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง
• พั ฒ นำระบบกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ของรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล
เพื่อคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำน และข้อมูลที่มีควำมสำคัญ
• สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ด้ำ น e-Government ในอำเซี ย น เพื่ อ
เรียนรู้ร่วมกัน และจัดทำมำตรฐำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ของภำครัฐในอำเซียน

ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ ทั้งจำกในอำเซียน และนอก
อำเซียน
• จั ด ท ำคลั ง สื่ อ กำรเรี ย นรู้ อ อนไลน์ แ บบ MOOCs ที่
ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
• เสริมสร้ำงทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐำนให้แรงงำนชำวไทย
• สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญในประเทศ และระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียนหรือประเทศอื่น
• กำหนดกลไกกำรสำรวจจำนวนและควำมต้องกำรแรงงำน
ีมือด้ำนไอซีทีในประเทศไทย

หมำยดิจิ ทัล ให้มี มำตรฐำน เพื่อ ส่ งเสริ มกำร
เติบโตของธุรกิจดิจิทัล และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
• ก ำหนดกลไกกำรเ ้ ำ ระวั ง และรั บ มื อ ภั ย คุ ก คำมทำงไซ
เบอร์ในระดับต่ำงๆ
• สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพย์สินทำงปญญำ และ
บังคับใช้ก หมำยทรัพย์สินทำงปญญำอย่ำงเคร่งครัด
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ทั้ ง นี้ มำตรกำรภำยใต้ แ ต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ไ ด้ รั บ กำรน ำมำประมวลต่ อ ผ่ ำ น
แบบสอบถำม ที่ได้สอบถำมผู้เข้ำร่วมสัมมนำเรื่อง “ควำมพร้อมและทิศทำงของไทยภำยใต้ไอซีที
อำเซียน” ในวันอังคำรที่ 4 ตุลำคม 2559 เพื่อนำมำประกอบกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแต่ละ
มำตรกำร ซึ่งแต่ละข้อนั้นจะมีมิติที่ได้รับกำรพิจำรณำ 2 มิติ ได้แก่ ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ
และประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินมำตรกำร โดยคะแนนเฉลี่ยถูกนำมำเปรียบเทียบระดับ
ควำมสำคัญของแต่ละมำตรกำร
นอกจำกนี้ ควำมคิดเห็นเชิงคุณภำพจำกทุกภำคส่วนที่ได้รับผ่ำนกำรหำรือร่วมกัน ยังถูก
พิจำรณำประกอบกำรจัดลำดับควำมสำคัญของมำตรกำรด้วย ดังนั้น ผลกำรประมวลที่จะนำเสนอ
ต่อไปนี้ จึงมิได้สะท้อนแต่เพียงผลเชิงปริมำณเท่ำนั้น แต่ผ่ำนกำรนำข้อมูลเชิงคุณภำพมำปรับปรุง
ผลอีกด้วย โดยมำตรกำรภำยใต้แต่ละยุทธศำสตร์จะได้รับกำรนำเสนอตำมลำดับควำมสำคัญจำก
มำกไปน้อย ดังต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และเตรียมพร้อมสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV
 จัดทำนโยบำยด้ำนกำรเตรีย มพร้อมโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตและกำรบริหำร
จัดกำรคลื่นควำมถี่
 เพิ่มประสิทธิภำพของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อรองรับกำรใช้งำนใน
ประเทศ และกำรใช้งำนของประเทศเพื่อนบ้ำนในอนำคต
 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรประเภทใหม่
 ขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ช ำยขอบและพื้ น ที่
ชำยแดน
 ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบ และกำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในธุรกิจ
Cloud Computing
 ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และ
สร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร
 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยค้ำขำยกับต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงออนไลน์
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 จัดทำ ASEAN Business Forum เพื่อ ช่ว ยเหลื อ ผู้ ประกอบกำรไทยเสำะหำตลำด
ส่งออกใหม่และจับคู่ธุรกิจในอำเซียน
 จัดทำฐำนข้อ มูล สิ นค้ ำ ส่ งออกของประเทศไทย ที่ผู้ ซื้อ ชำวต่ำ งประเทศสำมำรถ
ตรวจสอบแหล่งที่มำและรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
 ปรั บ ปรุ ง ก หมำยและก ระเบี ย บที่ ดึ ง ดู ด กำรลงทุ น ในกลุ่ ม Start-up จำกทั้ ง ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
 ดำเนินนโยบำยสนับสนุนธุรกิจ Start-up คนไทยอย่ำงครบวงจร
 ใช้ ม ำตรกำรสร้ ำ งแรงจู ง ใจเพื่ อ กระตุ้ น กำรลงทุ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ นหมู่
ผู้ประกอบกำร SMEs
 เชื่อมโยงบูรณำกำรฐำนข้อมูล Business Insight ในประเทศสมำชิกอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่ำงเต็มที่
 จัดทำคลังสำระกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูผู้สอนในพื้นที่ห่ำงไกลใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำร
สอนได้
 พัฒนำศูนย์สำรสนเทศชุมชนให้เป็นจุดบริกำรท้องถิ่นของรัฐบำล
 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล และกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงมีวิจำรณญำณ
 ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในเมืองต่ำงๆ ของ
ประเทศไทย และจัดเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต
 เชื่อมโยงบูรณำกำรฐำนข้อมูลบริกำรด้ำนสังคมอำเซียน เช่น ด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น
 ศึ ก ษำและพั ฒ นำระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรทำง
สำธำรณสุขสำหรับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล
 ส่งเสริมกำรใช้งำนดิจิทัลในหมู่ผู้สูงวัย และผู้พิกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 4: พั ฒนำ Digital Government ที่เ น้นประชำชนเป็ นศู นย์กลำง และบูรณำกำร
กำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data
 เตรียมบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล
 จัดทำระบบกำรยืนยันตัวตนของภำครัฐ ที่ประชำชนสำมำรถใช้ในกำรทำธุรกรรม
ต่ ำ งๆ กั บ ภำครั ฐ ได้ เพื่ อ ยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สู่ ร ะบบอั ต โนมัติ
(Automated Service) อย่ำงแท้จริง
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 พั ฒนำต่อ ยอด Government Cloud และ Government Open Data อย่ำงต่อ เนื่อง
และขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจ
 เร่งพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง (CitizenCentric) และกำหนดกลไกในกำรผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง
 พั ฒนำระบบกำรรั ก ษำควำมปลอดภัย ของรั ฐบำลดิ จิทัล เพื่อ คุ้ มครองโครงสร้ ำ ง
พื้นฐำน และข้อมูลที่มีควำมสำคัญ
 สร้ำงควำมร่ว มมือด้ำน e-Government ในอำเซียน เพื่อเรียนรู้ร่ว มกัน และจัดทำ
มำตรฐำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐในอำเซียน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5: พั ฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ทุ ก วั ย เพื่ อ รองรั บ กำรแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น จำกกำรเข้ ำ สู่
ประชำคมอำเซียน
 อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำทำงำนของบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ
ทั้งจำกในอำเซียน และนอกอำเซียน
 จัดทำคลังสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOCs ที่ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
 เสริมสร้ำงทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐำนให้แรงงำนชำวไทย
 สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญในประเทศ และระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศสมำชิก
อำเซียนหรือประเทศอื่น
 กำหนดกลไกกำรสำรวจจำนวนและควำมต้องกำรแรงงำน ีมือด้ำนไอซีทีในประเทศ
ไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย
 ทบทวนก หมำยดิจิทัลให้มีมำตรฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัล และมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 กำหนดกลไกกำรเ ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับต่ำงๆ
 สร้ ำ งควำมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ของทรั พ ย์ สิ น ทำงป ญญำ และบั ง คั บ ใช้ ก หมำย
ทรัพย์สินทำงปญญำอย่ำงเคร่งครัด
หลักกำรและเหตุผล และกรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่ำงๆ ที่นำเสนอเป็น
ดังที่ปรำกฏในตำรำงที่ 1 ถึงตำรำงที่ 6
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ตำรำงที่ 1 มำตรกำรภำย ต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ของแผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563
มำตรกำร

หลักกำรและเหตุผล

กรอบเวลำ

ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV
1.1) จัดทำนโยบำยด้ำนกำรเตรียมพร้อมโครงสร้ำง ในปจจุบัน กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่ำนคลื่นสัญญำณมีควำมสำคัญต่อกำรให้บริกำรทำงดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น 2560
พื้นฐำนอินเทอร์เน็ตและกำรบริหำรจัดกำรคลืน่ เช่นในด้ำนกำรใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์สื่อสำรเคลื่อนที่ ที่มีจำนวนผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยบริษัท International Data
ควำมถี่
Cooperation (IDC) ได้ค ำดกำรณ์ไ ว้ว่ำภำยในปี 2559 จำนวนผู้ ใช้งำนบรอดแบนด์ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่ อนที่ทั่วโลกจะ
จำนวนสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ที่ประมำณ 2,000 ล้ำนคนทั่วโลก อีกทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีด้ำน Internet of Things
(IoT) ที่มีควำมจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่ำนสัญญำนคลื่นควำมถี่ ในกำรเชื่อมต่อเซนเซอร์หรืออุปกรณ์
ตรวจจับต่ำงๆ ซึ่งสะท้อนถึงควำมสำคัญของกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรดิจิทัล
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยจึงควรจัดทำแผนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่มีควำมชัดเจน และมีกำรปฏิบัติตำมแผนอย่ำงเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน ในด้ำนกำรลงทุนโครงสร้ำงต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรให้บริกำรผ่ำน
คลื่นควำมถี่
1.2) เพิ่มประสิ ทธิภำพของโครงข่ ำยอิน เทอร์เน็ต ปริมำณแบนด์วิดท์ต่อประชำกรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 3 ของอำเซียน รองจำกประเทศสิงคโปร์และบรูไน 2560 – 2563
บรอดแบนด์เพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ ในอันดับที่ 1 และ 2 ตำมลำดับ ในขณะที่ควำมเร็วกำรเชื่อมต่อโดยเฉลี่ย (Average Connection Speed) เป็นรองเพียง และต่อเนื่องไป
และกำรใช้ ง ำนของประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นใน ประเทศสิงคโปร์เท่ำนั้น1 ซึ่งปจจัยทั้งสองสะท้อนว่ำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุน
อนำคต
กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ยังสูงกว่ำหลำยประเทศในอำเซียน รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย เวียดนำม หรือ
ฟิลิปปินส์ ที่สำมำรถลดต้นทุนกำรเข้ำถึงได้อย่ำงมำกตลอดช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ
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จำกที่ น ำเสนอไป กำรพั ฒ นำโครงข่ ำ ยบรอดแบนด์ ใ นประเทศจึ ง ยั ง เป็ น ประเด็ น ที่ ค วรได้ รั บ ควำมส ำคั ญ ต่ อ ไป
โดยเป้ำหมำยสำคัญคือกำรเพิ่มปริมำณแบนด์วิดท์เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้งำนที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนำคต คงไว้ซึ่ง
คุ ณภำพกำรเข้ ำถึงที่เป็น อยู่ ในปจจุบัน นอกจำกนี้ ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จำกข้ อ ได้เปรีย บทำงภู มิศ ำสตร์
ที่มีพื้นที่ทำงบกเชื่อมต่อกับประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชำ สปป. สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม) เพื่อสร้ำงสถำนะ
เป็นจุดศูนย์กลำงทำงกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประเทศเหล่ำนี้ และให้ควำมช่วยเหลือประเทศกลุ่มนี้พัฒนำโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตในประเทศ
1

ข้อมูลจำก Akamai State of the Internet Report Q1 2016 นำเสนอข้อมูลของประเทศสมำชิกอำเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม
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ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ภำครั ฐ ควรเปิ ด ให้ ภ ำคเอกชนเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มกั บ กำรด ำเนิ น งำนต่ ำ งๆ ดั ง ที่ น ำเสนอไป ทั้ ง กำรด ำเนิ น กำร
ภำยในประเทศ และกำรดำเนินกำรภำยในประเทศสมำชิกอำเซีย น กล่ ำวคื อ ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรไทย
โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) เสำะหำโอกำสกำรให้บริกำรใหม่ๆ ในประเทศ
เหล่ำนี้ และภำครัฐรับบทบำทเป็นผู้ประสำนงำนกับรัฐบำลในประเทศเป้ำหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำลงทุน
และให้คำปรึกษำเรื่องขั้นตอนกำรดำเนินธุรกิจ
1.3) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเปิดโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ให้กับ 2560 – 2563
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรประเภทใหม่
อุตสำหกรรมดิจิทัล ในกำรนี้ รัฐบำลทั่วโลกต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยในกำรจัดทำก หมำยหรือก ระเบียบเพื่อรองรับ และต่อเนื่องไป
ธุรกิจ และกำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมที่เอื้ออำนวยต่อกำรเติบโตของธุรกิจให้ทันท่วงที นอกจำกนี้ จะเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและนักลงทุนต่อทิศทำงกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรจัดตั้งคณะทำงำนเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีประเภทใหม่ คำดกำรณ์กำรเติบโตของ
ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ประเภทใหม่ จั ด เตรี ย มข้ อ เสนอแนะในเชิ ง ก หมำย นโยบำย และมำตรกำรสนั บ สนุ น ที่ เ หมำะสม
และประสำนงำนร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.4) ขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ ใ ห้ เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำประชำกรไทยร้อยละ 34.9 สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้ในปี 2557 2560 – 2563
ครอบคลุมพื้นที่ชำยขอบและพื้นที่ชำยแดน
ซึ่งยังต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 43.9 และต่ำกว่ำประเทศสมำชิกอำเซียนหลำยประเทศ อันสะท้อนว่ำกำรใช้งำน และต่อเนื่องไป
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังต้องได้รับกำรพัฒนำอีกพอสมควร
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ในปจจุบัน รัฐบำลได้ริเริ่มโครงกำรเพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (โครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำน
โทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ) โดยให้มีกำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศที่
ครอบคลุ มประชำกรไม่ต่ำกว่ำร้อ ยละ 95 ภำยใน ปี 2563 ในกำรนี้ รัฐบำลได้จัดตั้งบริษัท โครงข่ ำยบรอดแบนด์
ภำยในประเทศ (NBN CO) บริษัทโครงข่ำยระหว่ำงประเทศ (NGN CO) และบริษัทศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต (IDC CO)
เพื่อรับบทบำทกำรบำรุงรักษำเครือข่ำยหลังจำกที่ได้มีกำรจัดสร้ำงเสร็จสิ้นแล้ว

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

17

มำตรกำร

หลักกำรและเหตุผล

กรอบเวลำ
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ข้อเสนอแนะ
รัฐบำลควรมุ่งเน้นกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล เพื่อขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรของภำครัฐและระบบกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ภำครัฐควรเปิดโอกำสให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำร
ดำเนินงำนส่วนนี้ โดยอำจเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน (Public-Private Partnership) ซึ่งกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยนักลงทุนภำคเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญอำจจะก่อ ให้ เกิดประสิทธิภ ำพในกำรลงทุน มำกกว่ำ
และเป็นกำรแบ่งเบำภำระทำงงบประมำณซึ่งอำจนำไปลงทุนในด้ำนอื่นๆ ได้
1.5) ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบ และกำหนด จำกกำรประมวลข้อมูล BSA Global Cloud Scorecard (2016) พบว่ำ ประเทศไทยยังต้องเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำน 2560 – 2561
มำตรกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ในธุ ร กิ จ Cloud ก หมำย ก ระเบียบเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกลุ่มเมฆ (Cloud Service) ต่อไปอีก ทั้งในด้ำน
Computing
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) ควำมปลอดภัย (Security) หรือกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญญำ เป็นต้น
โดยในปจจุบัน ประเทศไทยยังได้รับคะแนนรองจำกประเทศสิงคโปร์ มำเลเซีย และอินโดนีเซีย
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แผนพัฒนำดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมมีวิ สัย ทัศ น์ให้ ประเทศไทยเป็นศู นย์ กลำงทำงกำรแลกเปลี่ ยนข้อมูลของ
อำเซียน แต่เมื่อพิจำรณำจำกควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศไทยในปจจุบัน กำรมุ่งสู่ควำมเป็นศูนย์ กลำง
ทำงดิจิทัล ของประเทศสมำชิกอำเซีย นทุ กประเทศนั้น ยั งยำกที่จะเกิ ดขึ้ น ได้อ ย่ ำ งเต็มรู ป แบบในอนำคตระยะสั้ น
และระยะกลำง ประเทศไทยจึงควรให้ควำมสำคัญกับกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ก่อน โดย
ต่อยอดจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศกลุ่ม CLMV และเตรียมควำม
พร้ อ มในด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกลุ่ ม เมฆ (Cloud Service) ทั้ ง ในธุ ร กิ จ ด้ ำ นกำรประมวลผลบนกลุ่ ม เมฆ (Cloud
Computing) หรือกำรเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) เพื่อรองรับกำรเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ
เป้ำหมำย
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรทบทวนข้อก หมำยและก ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในธุรกิจกลุ่มเมฆ รวมถึงวำงมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนที่เหมำะสม เพื่อดึงดูดให้มีกำรลงทุนในธุรกิจกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและกำรจัดเก็บข้อมูลบน
กลุ่มเมฆ
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1.6) ปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำรคลื่ น ควำมถี่ให้ มี ประสิ ทธิภ ำพในกำรจัดสรรคลื่ น ควำมถี่ข องไทยนั้น ต่ ำกว่ำ เกณฑ์ที่ ทำง International Telecommunication Union 2560 – 2561
ประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล
(ITU) กำหนดมำก โดยจัดสรรคลื่นควำมถี่ได้เพียง 379 เมกะเฮิร์ซ ในขณะที่ ITU ได้มีข้อเสนอแนะให้มีกำรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ให้ได้ระหว่ำง 1,300 ถึง 1,600 เมกะเฮิร์ซ ในปี 2563 ซึ่งคลื่นควำมถี่ของประเทศไทยหลำยคลื่นที่ไม่ได้นำมำใช้
งำนให้ เกิดประสิ ทธิภำพสูงสุ ด ทำให้ พื้น ที่ห่ ำงไกลของประเทศไทยมำกมำยหลำยพื้น ที่ยังขำดแคลนคลื่น ควำมถี่
โดยคลื่นควำมถี่หลำยช่วงได้รับกำรจัดสรรให้กับหน่วยงำนภำครัฐ แต่ยังมิได้ถูกนำมำใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง


แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 1

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนของ ITU เพื่อที่จะพัฒนำให้คลื่น
ควำมถี่มีควำมทั่วถึงทั่วทั้งประเทศต่อไป
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร
2.1) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบกำรไทยค้ ำ ขำยกั บ ผู้ ประกอบกำรชำวไทยในอุต สำหกรรมต่ำ งๆ มีค วำมสำมำรถในกำรสร้ำ งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ที่ มีค วำมโดดเด่ น เป็ น 2560 – 2561
ต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงออนไลน์
เอกลั ก ษณ์ สะท้ อ นถึ งวั ฒนธรรมควำมเป็ น ไทย ซึ่ ง เป็ น ที่ ต้อ งกำรของผู้ บริ โ ภคทั้ง ชำวไทยและชำวต่ำ งประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จำนวนมำกยังมีตลำดจำกัดอยู่ในประเทศไทยเท่ำนั้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลและกำร
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเปิดโอกำสในกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศรูปแบบใหม่ โดยหำกพิจำรณำจำกตัวอย่ำงของประเทศจีน
ซึ่งมีบริษัท Alibaba เป็นผู้บุกเบิกกำรค้ำขำยผ่ำนระบบอิ นเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน หรือผู้ผลิต
สินค้ำสำมำรถเชื่อมต่อกับผู้ซื้อชำวต่ำงชำติได้ และมีระบบกำรชำระเงินที่มีควำมปลอดภัยและได้รับกำรยอมรับ อันเป็น
กรณีศึกษำที่ประเทศไทยสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงได้

2.2) จัดทำ ASEAN Business Forum เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรไทยเสำะหำตลำด
ส่งออกใหม่และจับคู่ธุรกิจในอำเซียน

2.3) จัดทำฐำนข้อมูลสินค้ำส่งออกของประเทศไทย
ที่ผู้ซื้อชำวต่ำงประเทศสำมำรถตรวจสอบ
แหล่งที่มำและรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ผำ่ น
ช่องทำงออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรส่งเสริมกำรค้ ำขำยผ่ ำนระบบอิน เทอร์เน็ต โดยให้ควำมรู้กับผู้ประกอบกำรภำคเอกชนต่อผลประโยชน์
และโอกำสทำงธุร กิจที่พึงได้รับ ทั้งนี้ ภำครัฐอำจจัดทำช่อ งทำงกำรค้ ำขำยนี้ไ ด้ด้วยตนเอง หรือ ร่ว มมือ กับบริษัท
e-Commerce ขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ เพื่อจัดทำ Portal กำรค้ำขำยออนไลน์ที่ผู้ประกอบกำร
ไทยสำมำรถใช้งำนเพื่อส่งเสริมกำรขำยสินค้ำในต่ำงประเทศได้
กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนสะท้อนถึงโอกำสทำงธุรกิจและกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศที่กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นในทุก 2560 – 2563
อุตสำหกรรม และที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนภำครัฐก็ได้มีกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรให้มีท่ำทีเชิงรุกต่อประเทศสมำชิก และต่อเนื่องไป
อำเซียนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งหมำยให้ภำคเอกชนไทยขยำยกิจกำรสู่ประเทศอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ควรมีกำรจัดอีเว้นท์ (Event)
หรือฟอรั่ม (Forum) ในระดับอำเซียนขึ้น เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ ผู้ประกอบกำรไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ประกอบกำร
ธุรกิจดิจิทัล และ Start-up ไทยในกำรขยำยธุรกิจและกำรจับคู่ธุรกิจในอำเซียน
กำรให้ข้อมูลสินค้ำที่เพียงพอ ทั้งในด้ำนคุณลักษณะของสินค้ำ แหล่งที่มำ รำคำซื้อขำย ใบรับรองต่ำงๆ หรือวิธีกำร 2562 – 2563
ติดต่อผู้ขำย จะเป็นแนวทำงกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับมำตรฐำนสินค้ำไทยในเวทีโลก โดยเฉพำะในสำยตำของผู้ซื้อ
ชำวต่ำงชำติ เป็นอีกปจจัยหนึ่งที่จะเกื้อกูลและส่งเสริมกำรค้ำขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง


แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 2
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แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร(ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐจึงควรจัดทำฐำนข้อมูลสินค้ ำส่งออกไทย ที่สำมำรถแสดงข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ของสินค้ำได้ดังรำยละเอีย ดที่
นำเสนอไป ซึ่งผู้ซื้อสำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต โดยอำจดำเนินกำรได้ผ่ำนทั้งกำรริเริ่มของรัฐบำลเอง
หรือกำรร่วมมือกับภำคเอกชนผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรค้ำขำยผ่ำนระบบออนไลน์อยู่แล้ว
ในกำรจัดทำฐำนข้อมูลนี้ ภำครัฐจำเป็น ต้องให้ควำมช่วยเหลือกับผู้ประกอบกำร ผู้ขำยสินค้ำชำวไทย ในกำรเตรียม
ข้อมูลสินค้ำที่จะนำเสนอ โดยข้อมูลเหล่ำนี้ควรเป็นภำษำอังกฤษ หรือภำษำอื่นๆ ที่คำดว่ำผู้ซื้อจะใช้สื่อสำร จึงควรมี
หน่วยงำนเจ้ำภำพแห่งหนึ่งที่รับหน้ำที่ให้คำปรึกษำผู้ประกอบกำรและผู้ขำยสินค้ำในเรื่องวิธีกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และ
ภำษำที่เหมำะสม อันจะทำให้สินค้ำไทยได้รับควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้นในกำรค้ำขำยกับต่ำงประเทศ
2.4) ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบที่ดึงดูดกำร รำยงำนของสมำคมกำรค้ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ (2016) พบว่ำ ก หมำยและก ระเบียบใน 2560 – 2561
ลงทุนในกลุ่ม Start-up จำกทั้งในประเทศและ ประเทศไทยหลำยข้อเป็นปจจัยที่ทำให้ระบบนิเวศน์ Start-up ในประเทศไทยมีควำมน่ำดึงดูดน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ
ต่ำงประเทศ
อื่นๆ ได้แก่ (1) มีกำรจัดเก็บภำษีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน (Capital Gain Tax) ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ไม่มีกำร
จัดเก็บภำษีนี้ (2) อัตรำภำษีเงินได้ส่วนบุคคล หรืออัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ยังสูงกว่ำประเทศอื่นๆ และยังขำดควำมชัดเจน
ในกำรคำนวณภำษี (3) ยังไม่มีก หมำยที่รองรับเครื่องมือทำงธุรกิจที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ เช่น กำรทำ
Convertible Note (4) กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนยังไม่มีควำมคล่องตัว เช่น ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนมำกกว่ำ
50,000 เหรีย ญสหรัฐ จะต้อ งทำเรื่องแจ้งธนำคำรแห่งประเทศไทย และ (5) กำรของ Visa หรือ Work Permit เพื่อ
เคลื่อนย้ำยแรงงำน หรือบุคลำกรชำวต่ำงชำติยังไม่มีควำมคล่องตัวมำกนัก



แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 2

ข้อเสนอแนะ
กำรสร้ำงระบบนิเวศและบรรยำกำศทำงกำรลงทุนที่ดึงดูด Start-up ควรดำเนินกำรไปในหลำกหลำยมิติพร้อมกัน ทั้งใน
ด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน รวมถึงกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุน
ที่น่ำดึงดูด ซึ่งหำกจะดำเนินกำรให้สำเร็จลุล่วง จำเป็นต้องมีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐหลำยแห่ง เพื่อจัดทำ
ชุดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน Start-up ที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสำมำรถดึงดูด Start-up
ได้ง่ำยยิ่งขึ้น และกำรดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น
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ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร (ต่อ)
2.5) ดำเนิน นโยบำยสนับสนุนธุรกิจ Start-up คน ควำมสำเร็จของแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มด้ำนไลฟ์สไตล์ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำสร้ำงควำมตื่นตัวให้กับ 2560 – 2561
ไทยอย่ำงครบวงจร
กระแส Digital Start-up ในประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก ผู้ประกอบกำรอำยุน้อย หรือบัณฑิตที่เพิ่งจบกำรศึกษำ ต่ ำงหัน
มำริเริ่มกิจกำรของตัวเอง บริษัทที่ริเริ่มธุรกิจประเภทใหม่ หรือ Start-up เหล่ำนี้มุ่งเน้นที่กำรสร้ำงแอพพลิเคชั่น หรือ
แพลตฟอร์มทำงอินเทอร์เน็ตที่สนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในด้ำนต่ำง
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ทั้ ง นี้ Start-up บำงส่ ว นยั ง ขำดควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจที่ เ พี ย งพอเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนเอง ทั้ ง ในเรื่ อ งสภำพ
อุตสำหกรรม สภำวะทำงกำรแข่งขัน และตำแหน่งทำงกำรตลำด (Position) หรือกล่ำวได้ว่ำ ยังไม่ถือเป็น Disruptive
Business อย่ำงแท้จริง และยังขำดช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ กำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ในวงกว้ำง รวมถึงช่องทำงใน
กำรเสำะหำนักลงทุน (Venture Capitalist) ดังนั้น
ข้อเสนอแนะ
รั ฐ บำลควรให้ ก ำรสนั บ สนุ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะในด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม องค์ ค วำมรู้ กำรสร้ ำ งช่ อ งทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และกำรเชื่อมโยง Start-up จำกประเทศไทยกับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ โดยอำจทำได้ผ่ำนกำร
จัดอบรม กำรให้ควำมรู้โดยวิทยำกรที่เป็นผู้ประกอบกำรดิจิทัลที่ประสบควำมสำเร็จ กำรจัดอีเว้นท์เพื่อสร้ำงช่องทำงใน
กำรแสดงผลิตภัณฑ์และโอกำสกำรพบปะกับนักลงทุน
2.6) ใช้ ม ำตรกำรสร้ ำ งแรงจู ง ใจเพื่ อ กระตุ้ น กำร จำกข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำน Global Information Technology Report 2016 (World Economic Forum, 2016) พบว่ำ 2560 – 2561
ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในหมู่ผู้ประกอบกำร กำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ใ นระดั บ องค์ ก รภำคเอกชนยั ง ไม่ สู ง นั ก ดั ง ที่ ส ะท้ อ นอยู่ ใ นดั ช นี Firm Level Technology
SMEs
Absorption (ประเทศไทยได้รับคะแนนในด้ำนนี้ที่ 4.9 คะแนน จำก 7 คะแนน สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโลกที่ 4.7 คะแนน แต่เป็น
รองประเทศในอำเซีย นสี่ ประเทศ ได้แก่ สิ งคโปร์ มำเลเซีย ฟิลิ ปปิน ส์ และอิน โดนีเซีย) นอกจำกนี้ พบว่ำ มีกลุ่ ม
ผู้ประกอบกำรกลุ่ม SMEs ส่วนหนึ่งเท่ำนั้นที่ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำกมีเงินทุนค่อนข้ำง
จำกัด และยั งไม่เห็ น ถึงประโยชน์จำกกำรใช้ ง ำนมำกนัก ส่ ว นบริษัทขนำดใหญ่นั้น บำงส่ ว นมีกำรใช้งำนอยู่ แ ล้ ว
โดยเฉพำะกำรใช้งำนซอฟต์แวร์จำพวก Enterprise Resource Planning (ERP) หรือ ซอฟต์แวร์กำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร
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ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเป็นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพทำงกำรดำเนินธุรกิจ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่จำเป็นต่อกำร
ผลักดันให้เกิดกำรหลอมรวมห่วงโซ่อุปทำนของโลก ดังนั้น จึงควรมีกำรกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรเอกชนลงทุนในด้ำน
มำกยิ่งขึ้น โดยอำจดำเนินกำรผ่ำนกำรให้สิทธิประโยชน์หักลดภำษีเงินได้จำกค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุน หรือกำรให้เงินทุน
สนับสนุน รวมถึงกำรให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรถึงประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อยกระดับประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
2.7) เชื่ อ มโยงบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล Business กำรตัดสิน ในเชิงกลยุทธ์ทำงธุรกิจในปจจุบัน จำเป็นที่จะต้องมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งข้อมูล จะมี 2562 – 2563
Insight ในประเทศสมำชิกอำเซียน
ควำมละเอีย ดสู ง และกำรวิเครำะห์ จำเป็น ต้อ งมีค วำมแม่น ย ำเพื่อ ประกอบกำรตัดสิ น ใจที่ถูกต้อ งและสร้ ำงควำม
ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยในปจจุบันนี้ ข้อมูลที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจต่ำงๆ เช่น ข้อมูลรำยได้ของ
ประเทศ (GDP) ข้อมูลกำรส่งออก หรือข้อมูลรำยได้ของธุรกิจแต่ละประเภท ยังถูกจัดเก็บไว้ในกำรดูแลของหน่วยงำน
ภำครัฐหลำยแห่ง ขำดกำรบูรณำกำรที่ทำให้กำรใช้ประโยชน์เป็นไปได้โดยง่ำยดำย
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ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรกำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงธุรกิจ (Business Insight) ของประเทศไทย ภำยใต้มำตรฐำน Open Data ที่ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนช่องทำงเดียว และมีเครื่องมือวิเครำะห์ (Analytic Tools) ที่เหมำะสมกับข้อมูลประเภทต่ำงๆ โดย
อำจร่ ว มมื อ กั บ ภำคเอกชนผู้ มี ค วำมเชี่ ย วชำญในด้ ำ นกำรพั ฒ นำฐำนข้ อ มู ล และเครื่ อ งมื อ วิ เ ครำะห์ ทั้ ง นี้
เมื่อฐำนข้อมูล Business Insight ของประเทศไทยมีควำมสมบูรณ์แล้ว ควรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของไทยเข้ำกับประเทศ
สมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ เพื่อสร้ำงช่องทำงในกำรค้นหำข้อมูลกำรทำธุรกิจในประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่
3.1) จัดทำคลังสำระกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูผู้สอน เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสร้ำงช่องทำงใหม่ในกำรเข้ำถึงระบบกำรศึกษำหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้น 2562 – 2563
ในพื้นที่ห่ำงไกลใช้เป็นสือ่ กำรเรียนกำรสอนได้ เรี ย กว่ ำ Blended Learning หรื อ รู ป แบบกำรเรี ย นรู้ ที่ เ ปิ ด ให้ นั ก เรี ย นรั บ เนื้ อ หำทำงวิ ช ำกำรได้ จ ำกทั้ ง ครู ผู้ ส อน
และสื่ อ กำรสอนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตไปได้พร้อมๆ กัน ซึ่งจุดเด่น ของรูปแบบกำรเรียนรู้เช่นนี้ คือ เปิดโอกำสให้
ครูผู้สอนจัดสรรเวลำให้นักเรียนที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษได้มำกยิ่งขึ้น ในขณะที่นักเรียนคนอื่นสำมำรถเรียนรู้
ต่อเนื่องไปได้
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรส่งเสริมกำรจัดทำคลังสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีเนื้อหำครอบคลุมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่ห่ำงไกล
3.2) พั ฒ นำศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนให้ เ ป็ น จุ ด บริ ก ำร แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรกระตุ้นกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 2560 – 2563
ท้องถิ่นของรัฐบำล
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในระดับชุมชน โดยได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนนำร่องในชุมชน 2,231 แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งศูนย์นี้จะให้บริกำรด้ำนดิจิทัลและข้อมูลข่ำวสำรเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน วิสำหกิจชุมชน เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลข่ำวสำรชุมชนเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงชุมชนและกำรบริหำรประเทศ โดยมีกำรอบรมบุคลำกรในพื้นให้
เป็นผู้ชำนำญกำรประจำ ทั้งนี้ เป้ำหมำยสูงสุดของศูนย์ดิจิทัลชุมชนคือกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ผ่ำนดิจิทัล เช่น กำรค้ำขำยออนไลน์ หรือกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำผ่ำนสื่อดิจิทัล เป็นต้น และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่ำนสื่อทำงอินเทอร์เน็ต
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ทั้งนี้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนยังมีศักยภำพอีกมำก โดยเฉพำะในด้ำนกำรเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำงประชำชนกับรัฐบำลและ
หน่วยงำนภำครัฐ กล่ำวคือ เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์และกำรดำเนินนโยบำยของรัฐบำล และกำรส่งเสริม
กิจกรรมของรัฐบำล
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรยกระดับควำมสำมำรถกำรให้ บริก ำรของศู น ย์ ดิ จิทั ล ชุมชน เพื่อ ให้ เป็น จุดให้ บริ กำรแรก (First Stop)
ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ และต่อยอดสู่จุดบริกำรท้องถิ่นที่ประชำชนสำมำรถทำธุรกรรมกับ
ภำครัฐแบบครบวงจรได้ในอนำคต เมื่อบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมพร้อมเพียงพอแล้ว
เป็นช่องทำงที่สำมำรถเชื่อมโยงชุมชนกับระบบกำรค้ำขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือเป็นแหล่งควำมรู้ชุมชน เป็นต้น
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่ (ต่อ)
3.3) ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล และกำรใช้ กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Social Media ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในไทยเป็นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำย 2560
อินเทอร์เน็ตอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ต่อกำรดำเนินนโยบำยของรัฐบำล ในมิติหนึ่ง กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงโอกำสในกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลผลิตทำงเศรษฐกิจ และเป็นส่วนสำคัญต่อกำรก้ำวผ่ำนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ในอีก
มิติหนึ่ง ภัยทำงอินเทอร์เน็ตที่ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น สื่อต่ำงๆ ที่ไม่เหมำะสม หรือหลอกลวงผู้บริโภค ก็เป็นควำมท้ำ
ทำยสำคัญที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเข้ำมำสอดส่องดูแล

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง


แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 3

ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรส่งเสริมกำรใช้งำนอย่ำงมีวิจำรณญำณในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้งำนเทคโนโลยีได้โดยมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และจัดทำกลไกเพื่อเ ้ำระวังข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ ตที่เป็นอันตรำยต่อสังคม เช่น กำรใช้ยำ
เสพติด สื่อลำมกอนำจำรเด็ก เป็นต้น
3.4) ศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ ข องกำรพั ฒ นำเมื อ ง เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นแนวคิดในกำรประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อ 2560 – 2063
อั จ ฉริ ย ะ (Smart City) ในเมื อ งต่ ำ งๆ ของ เพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรให้ บริกำรชุมชนและเมือง ยกระดับคุ ณภำพชีวิตของประชำกร และลดต้น ทุนกำรให้ บริกำร และต่อเนื่องไป
ประเทศไทย และจัดเตรียมโครงสร้ำงพื้น ฐำน สำธำรณะที่ภำครัฐเป็นผู้แบกรับ
เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต
ในปี 2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (DEPA)
ได้ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและวำงแผนกำรพัฒนำระบบนิเวศทำงธุรกิจ เพื่อวำงรำกฐำนของกำรพัฒนำ Smart City ใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะดำเนินกำรเสร็จสิ้นในเดือนมกรำคม 2560 โดยได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงก หมำยและ
ก ระเบียบ กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุน และปจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำ Smart City อันจะเป็นกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ Smart City ในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทยในกำรพัฒนำ Smart City ให้กับ
เมืองอื่นๆ ของประเทศไทยในอนำคต
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรดำเนินกำรเช่นนี้กับเมืองอื่นๆ ของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ หรือขอนแก่น โดยให้มีกำรศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำ Smart City ที่เหมำะสมของแต่ละพื้นที่ ระบุโครงสร้ำ งพื้นฐำนที่ยังควรได้รับกำรพัฒนำเพิ่มเติม และ
สร้ำงช่องทำงที่หน่วยงำนภำคเอกชนจะมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำได้ รวมถึงให้มีกำรจัดทำดัชนี Smart City เพื่อชี้นำทิศ
ทำงกำรเติบโตที่เหมำะสม
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่ (ต่อ)
3.5) เชื่ อ มโยงบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล บริ ก ำรด้ ำ น ในปจจุบัน ข้อมูลภำคประชำชนต่ำงๆ ที่สำคัญ โดยเฉพำะประวัติกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข ยังถูกจัดเก็บไว้ใน 2562 – 2563
สั ง คมอำเซี ย น เช่ น ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ กำร รูปแบบกระดำษ โดยหน่วยงำนภำครัฐหลำยแห่ง ซึ่งทำให้กำรเข้ำถึงหรือกำรส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้ยำก และมีต้นทุนใน
สำธำรณสุข เป็นต้น
กำรปฏิ บั ติ สู ง ซึ่ ง ในขณะนี้ หลำยประเทศทั่ ว โลกได้ จั ด ท ำหรือ ก ำลั ง จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล สำธำรณสุ ข อิเ ล็ ก ทรอนิกส์
(Electronic Health Record) ระดับประเทศ เช่น สหรัฐฯ หรือสหรำชอำณำจักร เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำ
กรณีศึกษำของประเทศเหล่ำนี้ พบว่ำ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำธำรณสุขระดับประเทศเป็นควำมท้ำทำยในเชิงกำรปฏิบัติ
พอสมควร เนื่องจำกมีต้นทุนในกำรจัดทำค่อนข้ำงสูง ประกอบกับยังขำดมำตรฐำนกำรบันทึกข้อมูลที่มีควำมชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
หำกประเทศไทยมุ่งหมำยที่จะจัดทำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้ำนสังคม ขั้นแรก ควรกำหนดมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูล
ได้แก่ ประเภทข้อมูลที่จะรวบรวม ควำมถี่ รูปแบบกำรบันทึก ประเภทไฟล์ที่ใช้บันทึก โดยควรรับฟงควำมคิดเห็นจำก
หน่วยงำน/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณสุขและกำรศึ กษำก่อน เพื่อให้ทรำบถึงข้อมูลที่อำจเป็นประโยชน์ในกำรใช้งำนจริง
รวมถึงกำหนดกรอบเวลำและวิธีกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนแต่ละ ่ำย ก่อนที่จะมีกำรแปลงและจัดเก็บข้อมูลเหล่ำนี้ใน
รูปแบบดิจิทัล และวำงก ระเบียบด้ำนควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของข้อมูลที่เหมำะสม และเมื่อชุดข้อมูลมีควำม
พร้อมแล้ว จึงค่อยพัฒนำต่อยอดสู่กำรจัดทำข้อมูลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป
3.6) ศึ ก ษ ำ แ ล ะ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ โ ท ร เ ว ช ก ร ร ม อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเปิดโอกำสกำรให้บริกำรสำธำรณสุขรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่ำ 2562 – 2563
( Telemedicine) เ พื่ อ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ท ำ ง โทรเวชกรรม (Telemedicine) ที่ทำให้ แพทย์ ส ำมำรถวินิจฉัย และให้ กำรรักษำที่เหมำะสมได้โ ดยไม่ต้อ งพบผู้ป่วย
สำธำรณสุขสำหรับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล ซึ่งเป็น แนวทำงหนึ่งที่ประเทศไทยอำจเลื อกใช้เพื่อขยำยกำรเข้ ำถึงบริกำรสำธำรณสุข ในพื้นที่ห่ำงไกล ทั้งนี้ กำร
รักษำพยำบำลผ่ำนระบบโทรเวชกรรมมีหลำกหลำยรูปแบบด้วยกัน เช่น Store and Forward ซึ่งเป็นกำรรักษำโดยกำร
ประเมินข้อมูลและประวัติผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่อยู่ทำงไกล โดยผู้ป่วยและแพทย์จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผล
ให้ต้นทุนในกำรจัดทำระบบและกำรเชื่อมต่อทั้งสอง ่ำยมีต้นทุนต่ำกว่ำวิธีอื่นๆ ในขณะที่โทรเวชกรรมในรูปแบบ RealTime Interactive ซึ่งจะมีกำรติดต่อกันระหว่ำงผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ จะมีต้นทุนสูงกว่ำ ดังนั้น ก่อนที่จะมีกำรใช้
งำนระบบโทรเวชกรรมในประเทศไทย ควรมีกำรศึกษำถึงกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทย
และคัดเลือกรูปแบบกำรให้บริกำรโทรเวชกรรมที่เหมำะสมของแต่ละพื้นที่ก่อน
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แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 3

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้กำรเข้ำถึงข้อมูลผู้ป่วยเป็นไปได้ง่ำยยิ่งขึ้น ควรมี บูรณำกำรข้อมูลผู้ป่วยจำกสถำนพยำบำลต่ำงๆ และจัดทำเป็น
ฐำนข้อมูลส่วนกลำง ที่สถำนพยำบำลสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยให้มีกำรจัดทำเงื่อนไขในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลเพื่อปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของประชำชนอย่ำงเหมำะสม
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่ (ต่อ)
3.7) ส่งเสริมกำรใช้งำนดิจิทัลในหมู่ผู้สูงวัย และ
กำรศึกษำของ World Bank พบว่ำ ประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคผู้สูงวัยหรือ Aging Society โดยในปจจุบัน ร้อยละ 2560 - 2562
ผู้พิกำร
11 ของประชำกรทั่วประเทศ มีอำยุ 65 หรือมำกกว่ำ และสัดส่วนนี้จะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี 2583 ซึ่งเกิดขึ้นจำก
หลำยปจจัย ได้แก่ รำยได้ที่เพิ่มขึ้น และกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขที่ พัฒนำขึ้น ซึ่งจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็น
ควำมท้ำทำยประกำรหนึ่งต่อกำรดำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนำคต ทั้งในเชิงกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ ที่ต้องจัดสรรงบประมำณของรัฐบำลในกำรดูแลผู้สูงอำยุมำกยิ่งขึ้น และกำลังแรงงำน (Labor Force) ที่ลด
น้อยลง ซึ่งอำจส่งผลต่อค่ำแรงและภูมิทัศน์ของตลำดแรงงำนในประเทศ
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เทคโนโลยีดิจิทัลสะท้อนถึงโอกำสกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุและผู้พิกำรรูปแบบใหม่ โดยภำครัฐสำมำรถสร้ำงช่องทำงกำร
เข้ำถึงบริกำรหรือข้อมูลต่ำงๆ ในด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ หรือบริกำรภำครัฐอื่นๆ ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่ งจะมีส่วน
ช่วยลดต้นทุนที่รัฐบำลต้องแบกรับ และยังมีส่วนช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุและผู้พิกำร ดังนั้น หน่วยงำน
ภำครัฐทุกแห่งจึงควรมีข้อริเริ่มเกี่ยวกับกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุและผู้พิกำรผ่ำนระบบดิจิทัล เช่น มำตรฐำนเว็บไซต์ หรือ
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรสำมำรถใช้ได้โดยง่ำย (Ease of Access) เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรส่งเสริมทักษะกำรใช้งำน โดยอำจทำได้ผ่ำนกำร กอบรม โดยให้ผนวกหลักสูตรนี้ไว้กับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้มำกที่สุด
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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กรอบเวลำ

ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data
4.1) เตรียมบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐให้พร้อ ม ผลกำรสำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลสำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 ได้บ่งชี้ว่ำ 2560 – 2562
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล
ร้อยละ 46 ของหน่วยงำนภำครัฐที่ได้รับกำรสำรวจยังไม่มีบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และร้อยละ 77 ยังไม่มีบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองด้ำนควำมปลอดภัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยพบว่ำมีควำมต้องกำรบุคลำกรในหลำกหลำยสำขำ ทั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนควำม
ปลอดภั ย เครื อ ข่ ำ ย โปรแกรมเมอร์ เว็ บ มำสเตอร์ นั ก บริ ห ำรระบบและฐำนข้ อ มู ล หรื อ นั ก ออกแบบกรำฟฟิ ก
เป็นต้น ซึ่งสะท้อนว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในประเทศไทยยังต้องดำเนินกำรต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยจึงควรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
 กอบรมผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐรุ่นใหม่ ให้มีวิสัยทัศน์ในกำรบริกำรประชำชน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่รัฐบำลดิจิทัลจำกภำยในองค์กรภำครัฐเอง ทั้งนี้ กิจกรรม
อำจดำเนินกำรผ่ำน e-Government Academy ได้
 กอบรมบุคลำกรหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรทำงำนโดยไม่ต้องใช้กระดำษ
(Paperless Government)
4.2) จั ด ท ำระบบกำรยื น ยั น ตั ว ตนของภำครั ฐ ที่ กำรทำธุร กรรมกับภำครัฐยั งคงดำเนิน กำรโดยใช้เอกสำรเป็น หลั ก (Paper-Based) เช่น เดีย วกับกำรยื น ยั น ตัวตน 2561 – 2562
ประชำชนสำมำรถใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ที่ ยั ง ไม่ ส ำมำรถใช้ ป ระโยชน์จ ำกควำมสำมำรถของ Smart Card ที่ ่ ง อยู่ บั ต รประจ ำตัว ประชำชนได้ อ ย่ ำ งเต็มที่
กั บ ภำครั ฐ ได้ เพื่ อ ยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำร ซึ่งสะท้อนว่ำกำรอำนวยควำมสะดวกประชำชนในกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐยังสำมำรถพัฒนำได้อีก
อิเล็ กทรอนิกส์ สู่ ร ะบบอัต โนมัติ (Automated
Service) อย่ำงแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐจึงควรจัดทำระบบกำรยืนยันตัวตนที่ประชำชนสำมำรถใช้เพื่อทำธุรกรรมกับหน่วยงำนภำครัฐ และปรับปรุง
ก หมำยเพื่อรองรับกำรใช้งำนลำยเซ็นดิจิทัล

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง


แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 4



แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 4
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ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data (ต่อ)
4.3) พั ฒ น ำ ต่ อ ย อ ด Government Cloud แ ล ะ ภำคเอกชนและรัฐบำลทั่วโลกได้หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรใช้ประโยชน์จำก Open Data และ Big Data โดยในมิติ 2562 – 2563
Government Open Data อย่ ำงต่อเนื่อง และ ของภำครัฐ หลำยประเทศทั่วโลกได้พัฒนำฐำนข้อมูล เปิดของรัฐบำล (Government Open Data) เพื่อให้เป็นแหล่ ง
ขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจ
เผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะ เช่น ข้อมูลทำงกำรคลัง สถิติจำนวนประชำกร หรือสถิติมูลค่ำกำรส่งออก เป็นต้น ซึ่งกำร
เปิดเผยข้อมูลเหล่ำนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินนโยบำยของรัฐบำล และยังเปิดโอกำสให้
ภำคเอกชนสำมำรถนำข้อมูลเหล่ำนี้ไปสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ รวมถึงลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะที่ประชำชน
และภำคเอกชนต้องแบกรับ

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง
ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 4


แผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อ มโยงระหว่ำงกันในอำเซีย น พ.ศ. 2568 (Masterplan on ASEAN Connectivity) ยั งได้
กำหนดไว้ถึงกำรจัดตั้ง ASEAN Open Data Network (ควำมพยำยำมนี้มิได้รวมถึงกำรจัดตั้งฐำนข้อมูลเปิดร่วมกัน
ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน แต่มีเป้ำหมำยเพียงเพื่อส่งเสริมให้มำตรฐำนข้อมูลเปิดของประเทศสมำชิกอำเซียนแต่
ละประเทศเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยกำรรวมรวบรำยละเอียดของชุดข้อมูลที่ประเทศสมำชิกอำเซียนจัดเก็บ เช่น
วิธีกำรจัดเก็บ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และร่วมมือกันเพื่อประสำนควำมแตกต่ำงของมำจรฐำน
กำรจัดเก็บข้ อ มูล เท่ำนั้น ) นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกอำเซีย นทุกประเทศยั งให้ ค วำมส ำคั ญกับกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ ถือได้ว่ำเป็นข้อริเริ่มที่ทุกประเทศมีร่วมกัน
ในปจจุบัน สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) รับบทบำทเป็นผู้พัฒนำฐำนข้อมูลเปิดของรัฐบำลไทย
โดยมีจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด 790 ชุด (ข้อมูล ณ สิงหำคม 2559) ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลเปิดของประเทศ
อำเซียนที่มีพัฒนำกำรสูงแล้ว เช่น สิงคโปร์ พบว่ำ จำนวนชุดข้อมูล เครื่อ งมือกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Analytic Tools) ที่
สำมำรถใช้งำนได้ผ่ำนเว็บไซต์ หรือ User Interface ยังต้องได้รับกำรพัฒนำอีกพอสมควร
ส่วน G-Cloud เป็นควำมพยำยำมในกำรลดควำมซ้ำซ้อนทำงกำรลงทุนด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล และบูรณำกำร
ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐไว้เพียงแหล่งเดียว ซึ่งจะทำให้กำรค้นหำและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ
ไหลลื่นมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐส่วนหนึ่งเท่ำนั้นที่ใช้งำนระบบ G-Cloud เพื่อเก็บข้อมูล อีกทั้ง
ระบบนี้ยังไม่สำมำรถเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครั ฐได้อย่ำงแท้จริง จึงควรได้รับกำร
พัฒนำต่อไป
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ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยจึงควรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
 พัฒนำ Government Open Data Platform อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเชิงปริมำณข้อมูล และควำมซับซ้อนของชุด
เครื่องมือกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อกระตุ้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
 พัฒนำ G-Cloud ให้เป็น Platform กลำงของหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้ในกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงกัน และมีชุด
เครื่องมือกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics Tool)
 สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียนในเรื่อง Government Open Data และพัฒนำต่อยอดเพือ่ จัดทำ
ASEAN Open Data Network
4.4) เร่งพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐที่ ในปจจุบัน มีหน่วยงำนภำครัฐบำงแห่งเท่ำนั้นที่สำมำรถให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงครบวงจร 2560 – 2563
เน้ น ปร ะ ช ำช น เป็ น ศู น ย์ กล ำง ( Citizen- กล่ ำวคื อ ประชำชนสำมำรถทำธุร กรรมกับภำครั ฐผ่ ำนระบบอิน เทอร์เน็ต ได้โ ดยไม่ต้อ งใช้ เอกสำรหรือ ติด ต่ อ กั บ
Centric) และก ำหนดกลไกในกำรผลั ก ดั น เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้กำรดูแลแบบตัวต่อตัว ทั้งนี้ สำนักงำนรัฐ บำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดทำพัฒนำรัฐบำล
อย่ำงต่อเนื่อง
ดิจิทัลของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งในด้ำนกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรภำยใน ระบบกำร
สื่อสำรหรือกำรทำธุรกรรมระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงรูปแบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ถึงกระนั้น กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยังขำดกำรผลักดันอย่ำงเป็นรูปธรรม ไม่มีหน่วยงำน
ผู้มีอำนำจสั่งกำรในด้ำนนี้ ซึ่งทำให้กำรพัฒนำเป็นไปได้ช้ำกว่ำที่ควร ทั้งนี้ ตัวอย่ำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประเทศไทยอำจนำมำเป็นแบบอย่ำงได้คือประเทศสิงคโปร์ ที่ได้กำหนดให้ Infocomm Development Authority (IDA)
ให้เป็นหน่วยงำนผู้กำกับดูแลกำรพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะ

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง



แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 4

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยจึงควรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
 เร่งพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนอื่นๆ หลังจำกนั้น
 จัดทำมำตรฐำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ โดยคำนึงถึงคุณภำพกำรให้บริกำร และควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงของกลุ่มผู้สูงอำยุ และผูพ้ ิกำร
 วำงกลไกผลักดัน และจัดตั้งคณะทำงำนเพื่อพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ภำครัฐต่ำงๆ ให้มีควำม
ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง
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ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data (ต่อ)
4.5) พั ฒ นำระบบกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ของ กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรทำงำนของภำครัฐสู่ระบบดิจิทัลนั้น จะทำให้มีข้อมูลจำนวนมำกถูกจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน 2560 – 2562
รัฐบำลดิจิทัล เพื่อคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำน กลุ่มเมฆ หรือเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งข้อมูลส่วนตัวของประชำชน และข้อมูลที่เป็นควำมลับของรัฐบำล
และข้อมูลที่มีควำมสำคัญ
ซึ่งเสี่ยงต่ออำชญำกรรมทำงไซเบอร์ในรูปแบบต่ำงๆ ที่มุ่งหวังนำข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้ในทำงที่ผิดก หมำย
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย ของโครงสร้ำงพื้น ฐำนของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง
ฐำนข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ หรือเซิร์ฟเวอร์กำรให้บริกำรอิเล็ กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐแห่งต่ำงๆ
ในประเทศไทย
4.6) สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ น e-Government ใน กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรเชื่อมต่อประเทศสมำชิก 2562 – 2563
อำเซี ย น เพื่ อ เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และจั ด ท ำ อำเซียนแต่ละประเทศ ภำยใต้กรอบของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนว่ำด้วยกำรเป็นตลำดเดียวกัน เช่นในด้ำนกำร และต่อเนื่องไป
มำตรฐำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐใน อ ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่ ง สิ น ค้ ำ ข้ ำ มแดน ฐำนข้ อ มู ล ทะเบี ย นรถยนต์ ใ นอำเซี ย น กำรสำธำรณสุ ข ข้ ำ มแดน
อำเซียน
กำรศึกษำ หรือกำรเคลื่อนย้ำยบุคคล เป็นต้น โดยขั้นตอนต่ำงๆ ยังใช้เอกสำรอยู่เป็นจำนวนมำก ทำให้กำรเคลื่อนย้ำย
ผู้คนหรือสินค้ำเป็นไปได้ช้ำกว่ำที่ควร ซึ่งทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบกำรไทยสูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียนในด้ำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ข้ำมแดน เช่น ระบบ พิธี
กำรศุลกำกร กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำข้ำมแดน เป็นต้น
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำทุนมนุษย์ทกุ วัย เพื่อรองรับกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึน้ จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5.1) อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำทำงำนของ จำกรำยงำนผลส ำรวจกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรในสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2558 ระบุ ไ ว้ว่ำ 2560 – 2561
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ ทั้งจำก อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรยังขำดแคลนบุคลำกรอยู่จำนวน 13,169 คนในปี 2558 โดยเป็น
ในอำเซียน และนอกอำเซียน
บุ ค ลำกรในด้ ำ นต่ ำ งๆ เช่ น ผู้ ท ำงำนด้ ำ นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ นั ก ออกแบบและวิ เ ครำะห์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง และอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยอำจมีควำมจำเป็นต้องทดแทนกำลัง
แรงงำนชำวไทยเหล่ำนี้ด้วยบุคลำกรชำวต่ำงชำติ เป็นกำรชั่วครำว เพื่อให้กำรเติบโตของอุตสำหกรรมเป็นไปได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรอำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำมำทำงำนของบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรให้สิทธิ
ประโยชน์ทำงด้ำนภำษีกับบุคลำกรเหล่ำนี้ เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน
ประเทศไทย และนอกจำกนี้ ประเทศไทยควรกระตุ้นผู้ประกอบกำรให้ใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื่อง
คุ ณ สมบั ติ (Mutual Recognition Arrangements: MRA) เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่ อ นไหวของบุ ค ลำกร
ผู้เชี่ยวชำญในอำเซียน โดยอำเซียนได้ได้ เปรียบเทียบมำตรฐำนทักษะแรงงำนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อ สำรเสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว ภำยใต้ โ ครงกำร ASEAN ICT Skill Standards Definition and Certification ที่
ดำเนินกำรไปในปี 2555 และควรพัฒนำต่อยอดมำตรฐำนนั้น ให้ครอบคลุมทักษะเฉพำะเจำะจงมำกยิ่งขึ้น และเพิ่มเติม
ข้อมูลของประเทศสมำชิกอำเซียนที่เพิ่งจัดทำกรอบมำตรฐำนทักษะแรงงำนเสร็จสิ้นเมื่อเร็วนี้
5.2) จัดทำคลังสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOCs ควำมท้ำทำยต่อระบบกำรศึกษำไทยและทั่วโลกในปจจุบัน คือกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและเนื้อหำให้ทัน 2561 – 2562
ที่ ป ระชำชนทั่ ว ไปสำมำรถเข้ ำ ถึ ง ได้ ผ่ ำ น ต่อควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมที่มีพลวัตสูงขึ้น อันเป็นผลต่อเนื่องจำกกำรใช้งำนเทคโนโลยีประเภท
อินเทอร์เน็ต
ใหม่ ๆ ซึ่ ง กำรศึ ก ษำประเภท Massively Open Online Courses (MOOCs) เป็ น แนวทำงหนึ่ ง ที่ ถู ก คิ ด ค้ น ขึ้ น เพื่ อ
แก้ปญหำนี้ โดยนักเรีย นจะสำมำรถเข้ ำถึงเนื้อ หำกำรเรีย นกำรสอนได้ผ่ ำนอิน เทอร์ เน็ต และหลั กสู ต รจะมีค วำม
หลำกหลำย มีควำมทันสมัย ซึ่งผู้เรียนรู้สำมำรถเลือกประเด็นที่จะศึกษำได้ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำร และเป็น
กำรลดต้นทุนทำงกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ มีระบบกำรเรียนรู้แบบ MOOCs ที่ประสบควำมสำเร็จหลำยสำนักทั่วโลก ทั้งที่เป็น
องค์ ก รแบบไม่ ห วัง ผลกำไร และบริ ษัท เอกชน และมี ผู้ จั ด ท ำสื่ อ กำรเรีย นรู้ที่ เ ป็ น สถำบั น กำรศึ ก ษำชั้น น ำ ได้แก่
Coursera, EdX หรือ Udacity เป็นต้น
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ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำทุนมนุษย์ทกุ วัย เพื่อรองรับกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึน้ จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ต่อ)
จุดเด่นของระบบ MOOCs นี้ คือผู้เรียนสำมำรถเลือกเนื้อหำได้อย่ำงอิสระ ตรงกับควำมต้องกำรเพื่อพัฒนำทักษะของ
ผู้เรียนรู้ ซึ่งอำจเป็นแนวทำงหนึ่งประเทศไทยอำจนำมำใช้ได้ เพื่อบรรเทำปญหำที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรกำรศึกษำทั่วไป
และเพื่อเปิดโอกำสกำรเรียนรู้ที่เข้ำถึงได้ง่ำย
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรจัดทำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบ MOOCs ขึ้นในประเทศไทย โดยอำจเป็นกำรริเริ่มโดยภำครัฐ และ
เปิดโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ หรือผู้ประกอบกำรเอกชนในภำคกำรศึกษำ มีส่วนร่วมกับกำรสร้ำงคอร์สกำร
เรียนรู้ออนไลน์
5.3) เสริมสร้ำงทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐำนให้แรงงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในทุกภำคส่วน ทักษะกำรใช้งำน 2560 – 2562
ชำวไทย
ขั้นพื้นฐำนจึงเป็นสิ่งที่ขำดไม่ได้ในทุกอุตสำหกรรม รัฐบำลจึงควรทบทวนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนภำคบังคับ และ
รวมกำร ก นทักษะกำรใช้งำนเข้ ำไปในหลักสูตร รวมถึงส่งเสริ มให้ เยำวชนหัน มำให้ควำมสนใจกับแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ เพื่อให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสภำวะทำงเศรษฐกิจ
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำเฉพำะอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พบว่ำกำลังประสบปญหำกำรขำดแคลน
แรงงำน ทั้งในด้ำนจำนวนและทักษะควำมสำมำรถของบัณฑิตที่พร้อมเข้ำทำงำน โดยมีสำเหตุจำกสองปจจัยหลัก คือ
(1) เยำวชนให้ควำมสนใจกับกำรใช้งำนเทคโนโลยี แต่มีเพียงส่วนน้อยที่เลือกศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ใน
ระดับมหำวิทยำลัย และ (2) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยยังไม่สำมำรถสร้ำงบุคลำกรได้ตรงควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกำรชำวไทยต้องหันไปว่ำจ้ำงแรงงำนจำกประเทศอื่นมำกยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
กำรแก้ไขปญหำนี้ควรเป็นทั้งในด้ำนกำรเพิ่มปริมำณและคุณภำพของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์ โดยในมิติแรก ภำครัฐควรดำเนินนโยบำยเพื่อกระตุ้นให้เยำวชนเกิดควำมสนใจต่อสำยอำชีพ โดยแนะ
แนวผู้ ศึ กษำถึงโอกำสและเส้ นทำงอำชีพ (Career Path) ที่เป็น ไปได้ และในอีกมิติห นึ่ง ควรเร่งดำเนิน กำรพัฒนำ
หลักสูตร หรือแนะแนวผู้ศึกษำในประเทศไทยให้เข้ำใจถึงควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของไทยและของประเทศสมำชิกในอำเซียน
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มำตรกำร

หลักกำรและเหตุผล/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กรอบเวลำ

ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำทุนมนุษย์ทกุ วัย เพื่อรองรับกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึน้ จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ต่อ)
5.4) สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญในประเทศ และ
ปจจัย ที่ทำให้ เกิดควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงสรรค์ น วัต กรรมเทคโนโลยี ใหม่ๆ คื อ ควำมร่ว มมือ อย่ ำงใกล้ ชิดระหว่ำง 2561
ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศสมำชิก
ภำคเอกชน สถำบันวิจัยและภำควิชำกำร โดยภำครัฐมีบทบำทในกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน กำรให้สิทธิประโยชน์ทำง
อำเซียนหรือประเทศอืน่
ภำษี หรือเป็นผู้ริเริ่มโครงกำรเท่ำนั้น นอกจำกนี้ พิมพ์เขียวประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน พ.ศ. 2568 ได้ระบุไว้ถึงกำร
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยควรใช้ประโยชน์
จำกเวทีนี้ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำควิชำกำร และสถำบันวิจัยในแต่ละประเทศ
ข้อเสนอแนะ
ภำครั ฐ ควรผลั ก ดั น กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรในประเทศ
ที่ประกอบไปด้วยนักวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย รวมถึงภำคเอกชน เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
กำรเสำะหำโอกำสทำงกำรวิจัยและพัฒนำใหม่ๆ และขยำยผลสู่กำรจัดตั้งเครือข่ำยระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน หรือ
ประเทศอื่นที่ให้ควำมสนใจ เพื่อให้มีกำรแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชำญและกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
5.5) กำหนดกลไกกำรสำรวจจำนวนและควำม
สภำวะตลำดแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกเทคโนโลยีและ 2560 – 2563
ต้องกำรแรงงำน ีมือด้ำนไอซีทีในประเทศไทย นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะกลุ่มผู้ประกอบกำร Start-up ที่นิยมใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ และต่อเนื่องไป
กำรสื่อสำรใหม่ๆ เข้ำมำเป็นส่วนประกอบสำคัญของกำรทำธุรกิจ ทำให้อุปสงค์และอุปทำนของแรงงำนในอุตสำหกรรม
นี้มกี ำรเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง


แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 5



แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 5

ข้อเสนอแนะ
ในกำรพัฒนำ ีมือแรงงำนไทยให้เหมำะสมกับตลำดแรงงำนของประเทศไทย ของอำเซียน และของโลก ควรมีกำร
สำรวจสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำน ีมือของไทย และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำน ีมือ เพื่อที่จะนำข้อมูลไป
จัดทำแผนพัฒนำแรงงำนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรต่อไป
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 6 มำตรกำรภำย ต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 ของแผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563
มำตรกำร

หลักกำรและเหตุผล

กรอบเวลำ

ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย
6.1) ทบทวนก หมำยดิจิทัลให้มีมำตรฐำน เพื่อ
ในปี 2559 ประเทศไทยกำลังพัฒนำก หมำยดิจิทัลดังต่อไปนื้
ส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัล และมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ร่ำงพระรำชบัญญัตสิ ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 ร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ร่ำงพระรำชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคม

2560 – 2563

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 1
 ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ภำยหลัง
พ.ศ. 2558 ยุทธศำสตร์ที่ 3


ก หมำยเหล่ำนี้ส ร้ำงปจจัยบวกต่อกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย อย่ ำงไรก็ต ำม เนื่อ งด้วยพลวัตของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จึงควรมีกำรปรับปรุงหรือแก้ไขก หมำยเหล่ ำนี้ใ ห้สอดคล้องกับบริบทของ
เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย เช่นเดียวกับกำรจัดทำก หมำยในกำรรองรับธุรกิจดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
ประเภทใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดภำวะที่มีช่องว่ ำงทำงก หมำย ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจบำงประเภทไร้ซึ่งก หมำยรองรับจนไม่
สำมำรถประกอบกิจกำรได้
ในอีกมิติหนึ่ง ธุรกิจดิจิทัลเหล่ำนี้จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริกำรเป็นจำนวนมำก ซึ่งสร้ำงควำมเสี่ยงต่อผู้ใช้บริกำร ในกรณี
ที่ข้อมูลเหล่ำนั้นถูกไปใช้ประโยชน์โดยล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคล ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีก หมำยที่คุ้มครองควำมเป็น
ส่ ว นตัวของผู้ใช้งำน และควำมปลอดภัย ของข้อมูลผู้ใช้งำนที่เหมำะสม ซึ่ งจะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค
และเป็นอีกปจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย
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มำตรกำร

หลักกำรและเหตุผล

กรอบเวลำ

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
เพื่อขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อก หมำยที่เสริมสร้ำงควำมคล่องตัวทำงกำรดำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรม
ดิจิทัล และคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริกำร ภำครัฐจึงควรจัดตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรปรับปรุง
ก หมำยและก ำหนดกรอบเวลำที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรทบทวนก หมำย โดยให้ ป ระสำนงำนและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กับ
คณะทำงำนเพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล

6.2) กำหนดกลไกกำรเ ้ำระวังและรับมือภัย
คุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับต่ำงๆ

6.3) สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพย์สิน
ทำงปญญำ และบังคับใช้ก หมำยทรัพย์สิน
ทำงปญญำอย่ำงเคร่งครัด

นอกจำกนี้ เนื่องจำกก หมำยดิจิทัลเหล่ำนี้เป็นก หมำยที่มีเนื้อหำใหม่ ประกอบกับคุณลักษณะของเทคโนโลยีประเภท
ดิจิทัลที่มีควำมซับซ้อนสู งและเปลี่ยนแปลงเร็ว หน่วยงำนด้ำนกำรบังคับใช้ก หมำยดิจิทัล จึงควรสำมำรถตีค วำม
ก หมำยและนำมำบังคับใช้ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิผล จึงควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในด้ำนหลักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรอบอำนำจของก หมำย กำรตีควำมก หมำย และ
ประเด็น อื่ น ๆ ที่เกี่ย วข้ อ ง เพื่อ ป้อ งกัน ปญหำกำรบังคั บใช้อ ย่ ำงไม่เหมำะสม และเพื่อ สร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อ
อุตสำหกรรมดิจิทัลได้จริง
ในปจจุบัน ภัยคุกคำมทำงดิจิทัลเกิดขึ้นในหลำกหลำยรูปแบบและในทุกระดับ ทั้งนี้ หำกพิจำรณำเฉพำะควำมปลอดภัย 2560 – 2561
ในระดับโครงสร้ำงพื้น ฐำนของระบบเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ ภำครัฐควรจัดทำมำตรกำรกำรเ ้ำระวังและรับ มือ ภั ย
คุกคำมโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญยิ่งยวด (Critical Infrastructure) เช่นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ต โครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงกำรเงิน โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงพลังงำน โดยให้กำหนดหน่วยงำนเจ้ำภำพ และประสำนงำนกับหน่วยงำน
ด้ำนสำรสนเทศของผู้ให้บริกำรในสำขำต่ำงๆ
ข้อเสนอแนะ
แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแผนงำนเรื่องกำรคุ้ มครองโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคั ญยิ่ งยวดไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ประเทศไทยควรมีส่ ว นร่ว มกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่อ ำจมีกำรดำเนิน กำรในอนำคต หรือ กำร กซ้อ ม ASEAN CERT
Incident Drill ที่ประเทศสมำชิกอำเซียนร่วมกัน กซ้อมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
หำกพิ จ ำรณำจำกข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ในรำยงำน Intellectual Property Index 2016 ของ Property Rights Alliance 2560 – 2563
และรำยงำน Global Competitiveness Index 2015 – 2016 ของ World Economic Forum (WEF) พบว่ำประเทศไทย
ได้รับกำรจัดอยู่ในอันดับที่ 65 (จำกกลุ่มตัวอย่ำง 128 ประเทศ) และอันดับที่ 113 (จำกกลุ่มตัวอย่ำง 140 ประเทศ)
ตำมลำดับ ซึ่งสะท้อนว่ำกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญญำในประเทศไทยยังต้องได้รับกำรพัฒนำอีกพอสมควร

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 6
 ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ภำยหลังปี
2558 ยุทธศำสตร์ที่ 3




แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ยุทธศำสตร์ที่ 6
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มำตรกำร

หลักกำรและเหตุผล

กรอบเวลำ

แผนงำน นประเทศที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญญำที่มีประสิทธิภำพและสถำบันทำงก หมำยที่สำมำรถบังคับใช้
ก หมำยได้ โ ดยยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง จะสร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก นวั ต กรรม นั ก ประดิ ษ ฐ์ และนั ก ลงทุ น ต่ อ สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ที่บุคคลเหล่ำนั้นพึงได้รับจำกกำรลงทุนเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
นอกจำกนี้ ภำครัฐควรส่งเสริมควำมเข้ำใจที่ในระดับประชำชนและผู้ใช้งำนทั่วไป ต่อควำมสำคัญของกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญญำ และข้อปฏิบัติที่เป็นไปตำมก หมำยทรัพย์สินทำงปญญำที่มีอยู่ในปจจุบัน โดยอำจจัดทำข้อมูล
เผยแพร่แนวทำงกำรใช้งำนเนื้อหำทำงดิจิทัลที่ถูกต้องตำมก หมำย เช่น กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือกำร
เผยแพร่ Digital Content ผ่ำน Social Media ต่ำงๆ เป็นต้น
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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1.3 กรอบเวลำกำรดำเนินงำน
กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรแต่ละข้อ เป็นดังที่ปรำกฏในภำพที่ 4 และภำพที่ 5
ภำพที่ 4 กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของแผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ภำพที่ 1 จำก 2)
#
2560
2561
2562
2563
>

กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่ำง (หน้ำที่ 1 จำก 4)

ยุทธศำสตร์ที่ 1

จั ด ท ำ น โ ย บ ำ ย ด้ ำ น ก ำ ร เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม
โครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตและกำรบริหำร
จัดกำรคลื่นควำมถี่

เพิ่มประสิทธิภำพของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และกำรใช้งำนของประเทศเพื่อนบ้ำนในอนำคต

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรประเภทใหม่
ขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่ชำยขอบและพื้นที่ชำยแดน

ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบ และกำหนดมำตรกำรส่ งเสริมกำร
ลงทุนในธุรกิจ Cloud Computing
ปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำรคลื่ น ควำมถี่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำม
มำตรฐำนสำกล
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบกำรไทยค้ ำ ขำยกั บ ต่ ำ งประเทศผ่ ำ นช่ อ งทำง
ออนไลน์

ยุทธศำสตร์ที่ 2

จัดทำ ASEAN Business Forum เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรไทยเสำะหำตลำดส่งออกใหม่และจับคู่ธุรกิจในอำเซียน
จัดทำฐำนข้อมูลสินค้ำส่งออกของประเทศไทย ที่ผู้ซื้อชำวต่ำงประเทศสำมำรถ
ตรวจสอบแหล่งที่มำและรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์

กรอบเวลำกำรด
ำเนินงำนของมำตรกำรต่ำง (หน้ำที่ 2 จำก 4)
ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบที่ดึ งดูดกำรลงทุนในกลุ่ ม Start-up
#

จำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

2560บสนุนธุรกิจ Start-up ชำวไทยอย่2561
ดำเนินนโยบำยสนั
ำงครบวงจร
ใช้มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นกำรลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน
หมู่ผู้ประกอบกำร SMEs

2562

2563

>
26

เชื่อมโยงบูรณำกำรฐำนข้อมูล Business Insight ในประเทศสมำชิก
อำเซียน
จัดทำคลังสำระกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูผู้สอนในพื้นที่ห่ำงไกลใช้เป็นสื่อ
กำรเรียนกำรสอนได้

ยุทธศำสตร์ที่ 3

พัฒนำศูนย์สำรสนเทศชุมชนให้เป็นจุดบริกำรท้องถิ่นของรัฐบำล
ส่ ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นโลกดิ จิ ทั ล
แ ล ะ ก ำ ร ใ ช้ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต อ ย่ ำ ง มี
วิจำรณญำณ

ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในเมืองต่ำงๆ ของประเทศไทย และจัดเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำร
เติบโตในอนำคต
เชื่ อ มโยงบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล บริ ก ำรด้ ำ นสั ง คมอำเซี ย น เช่ น ด้ ำ น
กำรศึกษำ เป็นต้น
ศึกษำและพัฒนำระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อกำรให้บริกำร
ทำงสำธำรณสุขสำหรับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล
ส่งเสริมกำรใช้งำนดิจิทัลในหมู่ผู้สูงวัย และผู้พิกำร

27
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ภำพที่ 5 กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของแผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ภำพที่ 2 จำก 2)
#
2560
2561
2562
2563
>

กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่ำง (หน้ำที่ 3 จำก 4)

ยุทธศำสตร์ที่ 4

เตรียมบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล
จัดทำระบบกำรยืนยันตัวตนของภำครัฐ ที่ประชำชนสำมำรถใช้ในกำรทำธุรกรรม
ต่ำงๆ กับภำครัฐได้ เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์สู่ระบบอัตโนมัติ
(Automated Service) อย่ำงแท้จริง

พัฒนำต่อยอด Government Cloud และ Government Open Data
อย่ำงต่อเนื่อง และขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจ
เร่งพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric) และกำหนดกลไกในกำรผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง
พัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของรัฐบำลดิจิทัล เพื่อคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำน และข้อมูลที่มีควำมสำคัญ

ยุทธศำสตร์ที่ 5

สร้ำงควำมร่วมมือด้ำน e-Government ในอำเซียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
และจัดทำมำตรฐำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐในอำเซียน
อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำทำงำนของบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญจำก
ต่ำงประเทศ ทั้งจำกในอำเซียน และนอกอำเซียน
จั ด ท ำคลั ง สื่ อ กำรเรี ย นรู้ อ อนไลน์ แ บบ MOOCs ที่ ป ระชำชนทั่ ว ไป
สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
เสริมสร้ำงทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐำนให้แรงงำนไทย

สร้ำ งเครื อ ข่ ำ ยผู้ เชี่ ย วชำญในประเทศำและ
กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่
ง (หน้ำที่ 4 จำก 4)

ยุทธศำสตร์ที่ 6

#

ระหว่ ำ งประเทศไทยกั บ ประเทศสมำชิ ก
อำเซียนหรือประเทศอื่น

กำหนดกลไกกำรส
2560ำรวจจำนวนและควำมต้องกำรแรงงำน
2561ีมือด้ำนไอซีทีในประเทศไทย 2562

2563

ทบทวนก หมำยดิจิทัลให้มีมำตรฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัล และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

>
28

กำหนดกลไกกำรเ ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับต่ำงๆ

สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพย์สินทำงปญญำ และบังคับใช้ก หมำยทรัพย์สินทำงปญญำอย่ำงเคร่งครัด

2. แนวทำงกำรดำเนินงำนควำมร่วมมืออำเซียนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของประเทศไทย
มำตรกำรแต่ละข้อที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้ำนี้จะถูก พิจำรณำควบคู่ไปกับแผนงำนภำยใต้
แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ว่ำประเทศไทยควรริเ ริ่มโครงกำรภำยใต้แผนงำนใด ซึ่งจะก่อให้เ กิด
ประโยชน์กับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในประเทศไทยสูงสุด โดยจะ
นำเสนอถึงแนวทำงควำมร่วมมือที่ประเทศไทยควรริเริ่มขึ้นโดยคร่ำว
ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ได้นำเสนอเป้ำหมำย/โครงกำรที่อำจดำเนินกำรได้ภำยใต้
งบประมำณของอำเซี ย นไว้ ส่ ว นหนึ่ ง แต่ มิ ไ ด้ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจนถึ ง จ ำนวนโครงกำรหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ควรมีกำรริเริ่มขึ้น เพียงแต่ได้ระบุถึงเป้ำหมำยของแผนงำนแต่ละข้อไว้
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เท่ำนั้น ดังนั้น กำรนำเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบควำมร่วมมืออำเซียนนั้นจึงมีควำมยืดหยุ่นใน
ระดับหนึ่ง กล่ำวคือ สำมำรถนำเสนอโครงกำรที่มิได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในแผนงำน แต่สนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนงำน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมำชิกอำเซียนได้ ดังนั้น ในกรณีที่
มำตรกำรที่นำเสนอไม่มีแผนงำนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 มำรองรั บโดยตรง จะนำเสนอถึง
โครงกำรหรือกิจกรรมที่ประเทศไทยอำจดำเนินงำนร่วมกับประเทศสมำชิกอำเซียน ที่ประเทศไทย
อำจได้รับประโยชน์
แนวทำงกำรดำเนินงำนควำมร่วมมืออำเซียนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของประเทศไทยได้รับกำรนำเสนอไว้ในตำรำงที่ 7 ถึงตำรำงที่ 12
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ตำรำงที่ 7 แนวทำงกำรดำเนินงำนงำนควำมร่วมมืออำเซียนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 นด้ำนกำรพั นำโครงสร้ำงพืน ำน
มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV
1.1) จัดทำนโยบำยด้ำนกำรเตรียมพร้อมโครงสร้ำงพื้นฐำน
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ตและกำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่
1.2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บรอด แผนงำน “ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำร และกำรกำหนด  ริเริ่มโครงกำรเพื่อ ศึกษำตลำดกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และปริมำณควำมต้องกำร
แบนด์เพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และกำรใช้งำน รำคำในกำรเข้ ำ ถึ ง บรอดแบนด์ และปรั บ ปรุ ง กำรท ำงำนร่ ว มกั น
ข้อมูล (Data Demand) ในประเทศเพื่อนบ้ำน ผ่ำนกำรร่วมมือกับประเทศกลุ่ม CLMV โดยตรงหรือ
ของประเทศเพื่อนบ้ำนในอนำคต
ดำเนิน กำรร่ว มกับอำเซีย นภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อ เตรีย มควำมพร้อ มโครงสร้ำง
ระหว่ำงโครงข่ำย” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 “กำรพั นำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ตของไทยในกำรเป็นศูนย์ทำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มประเทศ CLMV
พืน ำนไอซีที”
ในอนำคต
 ให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศกัมพูชำ สปป.สปป.ลำว และเมียนมำ ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศ ทั้ ง ในด้ ำ นให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทำงเทคนิ ค ต่ อ กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ ง
อินเทอร์เน็ตในประเทศเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นให้ภำคเอกชนไทยมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำด้วย และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง กสทช. กับหน่วยงำนผู้กำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
ของประเทศเป้ำหมำย เพื่อให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรพัฒนำก หมำยที่ส่ งเสริมกำรแข่ งขั น
รวมถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร คลื่นควำมถี่ที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อ
ลดข้อพิพำทระหว่ำงกัน
1.3) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและ แผนงำน “ติ ด ตำมทิ ศ ทำง และแนวโน้ ม กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ร่ ว มมื อ กั บ อำเซี ย นภำยใต้ แ ผนแม่ บ ทฯ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ติ ด ตำมแนวโน้ ม และควำมก้ ำ วหน้ ำ ของ
กำรสื่อสำรประเภทใหม่
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรประเภทใหม่ๆ และนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำปรับ
สมัยใหม่” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำรสร้ำงนวัตกรรม”
ใช้เพื่อจัดเตรียมก หมำยและมำตรกำรสนับสนุนที่เหมำะสมในประเทศไทย
1.4) ขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้ครอบคลุม แผนงำน “ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำร และกำรกำหนด ริเริ่มโครงกำรศึกษำภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษำกำรใช้งำนเทคโนโลยีประเภทใหม่ๆ เพื่อ
พื้นที่ชำยขอบและพื้นที่ชำยแดน
รำคำในกำรเข้ ำ ถึ ง บรอดแบนด์ และปรั บ ปรุ ง กำรท ำงำนร่ ว มกั น เปิดโอกำสกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ชำยขอบและพื้นที่ชำยแดน
ระหว่ำงโครงข่ำย” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 “กำรพั นำโครงสร้ำง
พืน ำนไอซีที”
1.5) ปรั บ ปรุ ง ก หมำยและก ระเบี ย บ และก ำหนด แผนงำน “จัดทำตัวแบบแพลตฟอร์มระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ริเริ่มโครงกำรศึ กษำภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรวำงกรอบนโยบำยเพื่อ
ม ำ ต ร ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ Cloud ส ำหรั บ กำรใช้ ง ำนโดยภำครั ฐ บำลและภำคเอกชน ” ภำยใต้ สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจกำรให้บริกำรแบบกลุ่มเมฆในประเทศสมำชิกอำเซียน
Computing
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “กำรพั นำโครงสร้ำงพืน ำนไอซีที”
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มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศกลุ่ม CLMV (ต่อ)
1.6) ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ค ลื่ น ค ว ำ ม ถี่ ให้ มี แผนงำน “วำงก ระเบียบโทรคมนำคมให้ไ ปในทิศทำงเดียวกัน – ร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อให้แต่ละประเทศมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่ที่เป็นไป
ประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล
จัดทำแนวทำงเพื่อควำมร่วมมือด้ำนก ระเบียบเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ ในทิศทำงเดียวกัน โดยริเริ่มโครงกำรศึกษำภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 และนำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปรับใช้บริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่ในประเทศไทย
ของอำเซียน” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ไอซีที นตลำดเดียว”
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 8 แนวทำงกำรดำเนินงำนงำนควำมร่วมมืออำเซียนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 นด้ำนกำรพั นำเศร กิจดิจิทัล
มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ยุทธศำสตร์ที่ 2: กระตุ้น SMEs ให้ใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ และสร้ำงระบบนิเวศน์ที่บ่มเพำะ Start-up อย่ำงครบวงจร
2.1) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบกำรไทยค้ ำ ขำยกั บ ต่ ำ งประเทศผ่ ำ น แผนงำน “ส่งเสริมกำรค้ำผ่ำนสื่อดิจิทัลในภูมิภำคอำเซียน” ภำยใต้ ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ
ช่องทำงออนไลน์
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 “กำรพั นำและกำรปรั บ เปลี่ ย นทำง พำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นอำเซี ย น หรื อ กำรจั ด ตั้ ง ASEAN e-Marketplace ซึ่ ง เป็ น
แพลตฟอร์มกำรค้ำขำยออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำร ยิ่งโดยเฉพำะกลุ่ม
เศร กิจ”
SMEs
2.2) จัดทำ ASEAN Business Forum เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร กำรดำเนินควำมร่วมมือแบบรำยประเทศ
ร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียน ในกำรจัดทำ ASEAN ICT Business Forum
ไทยเสำะหำตลำดส่งออกใหม่และจับคู่ธุรกิจในอำเซียน
2.3) จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล สิ น ค้ ำ ส่ ง ออกของประเทศไทย ที่ ผู้ ซื้ อ ชำว
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
ต่ำงประเทศสำมำรถตรวจสอบแหล่งที่มำและรำยละเอียดต่ำงๆ
ได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
2.4) ปรับปรุงก หมำยและก ระเบี ย บที่ดึ ง ดูด กำรลงทุน ในกลุ่ ม
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
Start-up จำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2.5) ด ำเนิ น นโยบำยสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ Start-up คนไทยอย่ ำ งครบ แผนงำน “สร้ำงระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่และสร้ำงควำม กำรสนับสนุน Start-up นั้น จำเป็นต้องดำเนินกำรในหลำกหลำยมิติ ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงองค์
วงจร
มั่นคงแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำรสร้ำง ควำมรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และกำรช่วยเหลือด้ำนเงินทุน
ซึ่งประเทศไทยสำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตัวเองในบำงส่วน
นวัตกรรม”

2.6) ใช้ ม ำตรกำรสร้ ำ งแรงจู ง ใจเพื่ อ กระตุ้ น กำรลงทุ น เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีในหมู่ผู้ประกอบกำร SMEs
2.7) เชื่อ มโยงบูร ณำกำรฐำนข้ อ มูล Business Insight ในประเทศ
สมำชิกอำเซียน
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล

-

ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแผนงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดทำแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง
นักนวัตกรรมกับนักลงทุน ประเทศไทยจึงควรร่วมมือกับอำเซียนเพื่อจัดกิจกรรมนี้
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
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ตำรำงที่ 9 แนวทำงกำรดำเนินงำนงำนควำมร่วมมืออำเซียนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 นด้ำนกำรพั นำสังคมดิจิทัล
มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงสังคมที่ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงเต็มที่
3.1) จัดทำคลังสำระกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูผู้สอนในพื้นที่ห่ำงไกลใช้เป็น
สื่อกำรเรียนกำรสอนได้
3.2) พัฒนำศูนย์สำรสนเทศชุมชนให้เป็นจุดบริกำรท้องถิ่นของรัฐบำล
แผนงำน “จัดทำกรอบกำรให้บริกำรอย่ำงทั่วถึงยุคใหม่ (‘USO
2.0’)” และแผนงำน “จัดทำแนวปฏิบัติที่เหมำะสมส ำหรั บศู น ย์
สำรสนเทศชุมชนยุคใหม่” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 “กำรรวมตัว
และกำรสร้ำงพลังของประชำชนด้วยไอซีที”

กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษำกำรวำงนโยบำย
กำรใช้ แ ละจั ด กำรกำรให้ บ ริ ก ำรโทรคมนำคมแบบทั่ ว ถึ ง (Universal Service
Obligation) และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่ำงกัน รวมถึงนำเสนอแผนกำร
ของประเทศไทยในกำรจัดตั้งศูนย์สำรสนเทศชุมชน เพื่อแบ่งปนประสบกำรณ์และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งอำจนำมำปรับใช้กับประเทศไทยได้
ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
เรื่องกำรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับภัยจำกอินเทอร์เน็ต กำรป้องกันเยำวชนจำก
ภัยออนไลน์ กำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกลไกกำรเ ้ำระวังเนื้อหำ
ออนไลน์ที่เป็นอันตรำย
ร่ว มมือ กับประเทศอำเซีย นภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อ จัดทำ ASEAN
Smart City Index และควำมร่ว มมือ ในด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ย วกับกำรร่ว มพัฒนำเมื อ ง
อัจฉริยะในเมืองอำเซียน
ร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย เพื่อศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลบริกำรด้ำนสังคม เช่นในด้ำนกำรศึกษำหรือสุขภำพ เป็นต้น
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง

3.3) ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล และกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ ำ งมี แผนงำน “จัดทำและสนับสนุน กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต อย่ ำงมี
วิจำรณญำณ
วิจำรณญำณ และรู้เท่ำทัน โดยผ่ำนข้อแนะนำ กำรศึกษำ และ
กิจกรรมต่ำงๆ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 7 “สื่อและเนื้อหำรูปแบบ
ใหม่”
3.4) ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ใน แผนงำน “จัดทำแนวปฏิบัติที่เหมำะสมและมำตรฐำนสำหรับกำร
เมือ งต่ำงๆ ของประเทศไทย และจัดเตรีย มโครงสร้ำงพื้น ฐำนเพื่อ พั ฒ นำเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ” ภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 7 “กำรสร้ ำ ง
รองรับกำรเติบโตในอนำคต
นวัตกรรม”
3.5) เชื่อ มโยงบูรณำกำรฐำนข้อมูล บริกำรด้ำนสังคมอำเซีย น เช่น ด้ำน กำรดำเนินควำมร่วมมือแบบรำยประเทศ
กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข เป็นต้น
3.6) ศึ ก ษำและพั ฒ นำระบบโทรเวชกรรม ( Telemedicine) เพื่ อ กำร
ให้บริกำรทำงสำธำรณสุขสำหรับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล
3.7) ส่งเสริมกำรใช้งำนดิจิทัลในหมู่ผู้สูงวัย และผู้พิกำร
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 10 แนวทำงกำรดำเนินงำนงำนควำมร่วมมืออำเซียนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 นด้ำนกำรพั นำรั บำลอิเล็กทรอนิกส์
มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data
4.1) เตรี ย มบุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ให้ พ ร้ อ มต่ อ กำร โครงกำรที่ส ำนต่อ มำจำกกำรดำเนิน งำนภำยใต้แผน งำน ASEAN CIO Forum เป็นกิจกรรมที่ได้รับกำรริเริ่มขึ้นภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2558 เป็นเสมือนเวทีที่ให้
เปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล
แม่บทฯ พ.ศ. 2558
ผู้บริหำรสำรสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) ทั้งภำครัฐและเอกชนจำกประเทศสมำชิกอำเซียนได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน โดยเฉพำะในประเด็นเรื่องกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเภทใหม่ๆ และแนวโน้มทำงเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งผู้บริหำร
สำรสนเทศจำกประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรผลักดันและส่งบุคลำกรของภำครัฐ
เข้ำร่วมงำน ASEAN CIO Forum ที่อำเซียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
นอกจำกนี้ ประเทศไทยอำจจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันกับงำน ASEAN CIO Forum ใน
ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกำสให้ชำวไทยได้มีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง

4.2) จั ด ท ำระบบกำรยื น ยั น ตั ว ตนของภำครั ฐ ที่ ป ระชำชน
สำมำรถใช้ ใ นกำรท ำธุ ร กรรมต่ ำ งๆ กั บ ภำครั ฐ ได้ เพื่ อ
ยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สู่ ร ะบบอั ต โนมั ติ
(Automated Service) อย่ำงแท้จริง
4.3) พัฒนำต่อยอด Government Cloud และ Government Open ข้อริเริ่มของแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำง สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในกำร
Data อย่ ำงต่อ เนื่อ ง และขยำยผลสู่ กำรใช้ประโยชน์ทำง กันในอำเซียน (Masterplan on ASEAN Connectivity) พัฒนำฐำนข้อมูลเปิดของรัฐบำล (Government Open Data) และร่วมมือกันจัดทำ ASEAN Open Data Network
ธุรกิจ
ข้อที่ 6 “จัดตั้ง ASEAN Open Data Network”
ซึ่งเป็นควำมพยำยำมในกำรรวบรวมมำตรฐำนข้อมูลเปิดของอำเซียน และผลักดันต่อเนื่องเพื่อประสำนควำม
แตกต่ำงของมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเทศ
4.4) เร่งพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐที่เน้นประชำชน แผนงำน “จั ด ท ำแนวปฏิ บั ติ ที่ เ หมำะสมส ำหรั บ กำร ริเริ่มโครงกำรภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมำตรฐำนกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของ
เป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric) และกำหนดกลไกในกำร ให้ บ ริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” ภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 7 รัฐบำลประเทศสมำชิกอำเซียน โดยดำเนินกำรร่วมกับอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 และนำแนว
ผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง
ทำงกำรพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอื่นมำปรับใช้กับประเทศไทยตำมที่เหมำะสม
“สื่อและเนื้อหำรูปแบบใหม่"
4.5) พัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภั ย ของรัฐบำลดิ จิ ทั ล
เพื่อคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำน และข้อมูลที่มีควำมสำคัญ

-

ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
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มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำ Digital Government ที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง และบูรณำกำรกำรทำงำนของภำครัฐผ่ำน Cloud และ Open Data (ต่อ)
4.6) สร้ำงควำมร่วมมือด้ำน e-Government ในอำเซียน เพื่อเรียนรู้ กำรดำเนินควำมร่วมมือแบบรำยประเทศ
แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 มิได้กำหนดแผนงำนด้ำนกำรร่วมมือเพื่อพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนั้น
ร่วมกัน และจัดทำมำตรฐำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐใน
ประเทศไทยอำจจะต้องพิจำรณำร่วมมือเป็นรำยประเทศไป ซึ่งกิจกรรมควำมร่วมมือที่อำจเกิดขึ้นได้
อำเซียน
เป็นดังต่อไปนี้
 ฟอรั่ม (Forum) หรือกำรประชุมระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ในอำเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ระหว่ำงกัน และให้เวทีนี้เป็น
รำกฐำนเพื่อสำนควำมร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอนำคต
 ควำมร่วมมือในประเด็นที่มีกำรเคลื่อนไหวสูง เช่น กำรค้ำขำยสินค้ำระหว่ำงชำยแดน โดยเฉพำะ
กับประเทศกัมพูชำ สปป.สปป.ลำว เมียนมำ และมำเลเซีย เพื่ออำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรรับรอง
สินค้ำ และกำรดำเนินกำรตำมพิธีกำรศุลกำกรต่ำงๆ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 11 แนวทำงกำรดำเนินงำนงำนควำมร่วมมืออำเซียนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 นด้ำนกำรพั นำทุนมนุ ย์
มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำทุนมนุษย์ทกุ วัย ให้มีควำมสำมำรถด้ำนไอซีที เพือ่ รองรับกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึน้ จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5.1) อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำมำทำงำนของบุคลำกร
แผนงำน “กำหนดและเทียบเคียงมำตรฐำนทักษะด้ำนไอซีที
ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงตำรำงเปรียบเทียบ
ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ ทั้งจำกในอำเซียน และนอก
ทักษะแรงงำนในอำเซียน (ASEAN ICT Skill Standards and Certification) โดยให้เพิ่มเติม
สำหรับอำเซียน” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำรสร้ำง
อำเซียน
มำตรฐำนแรงงำนของประเทศที่เพิ่งมีกำรจัดทำ และเปรียบเทียบทักษะที่เฉพำะเจำะจงมำก
นวัตกรรม”
ยิ่งขึ้น
5.2) จัดทำคลังสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOCs ที่ประชำชน
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
5.3) เสริมสร้ำงทักษะไอซีทีขนั้ พืน้ ฐำนให้แรงงำนชำวไทย
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
5.4) สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญในประเทศ และระหว่ำงประเทศ
แผนงำน “สร้ำงระบบนิเวศทีส่ นับสนุนธุรกิจเกิดใหม่และสร้ำง
ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 โดยใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย
ไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียนหรือประเทศอืน่
ควำมมั่นคงแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำร ASEAN Centre of Excellence (CoE) เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มเปิดให้ผู้เชี่ยวชำญได้
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรระหว่ำงกัน
สร้ำงนวัตกรรม”
5.5) กำหนดกลไกกำรสำรวจจำนวนและควำมต้องกำรแรงงำน
แผนงำน “ดำเนินกำรต่อเนือ่ งในกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงอุปสงค์ ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษำปริมำณแรงงำนและ
ีมือด้ำนไอซีทีในประเทศไทย
และอุปทำนของทรัพยำกรบุคคลด้ำนไอซีที” ภำยใต้
ควำมต้องกำรแรงงำน ีมือด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและในประเทศไทยและประเทศสมำชิก
อำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “กำรพั นำทุนมนุ ย์”
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 12 แนวทำงกำรดำเนินงำนงำนควำมร่วมมืออำเซียนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 นด้ำนกำรพั นำควำมปลอดภัยทำงดิจิทัล
มำตรกำร
แผนงำนภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริมกำรใช้งำนออนไลน์อย่ำงปลอดภัย
6.1) ทบทวนก หมำยดิจิทัลให้มีมำตรฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเติบโต
ของธุรกิจดิจิทัล และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค
6.2) กำหนดกลไกกำรเ ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ แผนงำน “จัดทำแนวปฏิบัติที่เหมำะสมสำหรับควำมมั่นคงปลอดภัย
ในระดับต่ำงๆ
ของเครือ ข่ ำยในภู มิภ ำค” ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ที่ 8 “ควำมมั่น คง
ปลอดภัยทำงสำรสนเทศ และกำรรับรองควำมปลอดภัย”
โครงกำรที่ ส ำนต่ อ มำจำกกำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ แ ผนแม่ บ ทฯ
พ.ศ. 2558

6.3) สร้ ำ งควำมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ของทรั พ ย์ สิ น ทำงป ญญำ
และบังคับใช้ก หมำยทรัพย์สินทำงปญญำอย่ำงเคร่งครัด
ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ประมวลจำกหลำยแหล่งข้อมูล

-

กำรดำเนินงำนที่ประเทศไทยอำจได้รับประโยชน์ (ตัวอย่ำงโครงกำร)
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง

ร่วมมือกับประเทศอำเซียนภำยใต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำมำตรกำรรองรับภัย
คุกคำมทำงไซเบอร์ต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญยิ่งยวด (Critical Infrastructure)
ภำยใต้กรอบของแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2558 อำเซียนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้ำนควำมปลอด
ภั ย ของโครงข่ ำยในอำเซีย นร่ว มกันหลำยครั้ง ทั้งกำรประชุม ASEAN Network Security
Council หรือกำร กซ้อมร่วมกันเพื่อเ ้ำระวังภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำย
หรือ ASEAN CERT Incident Drill โดยกิจกรรมทั้งสองนี้จะยังได้รับกำรสำนต่อมำในปจจุบัน
ซึ่งประเทศไทยควรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทั้งสอง
ประเทศไทยดำเนินกำรด้วยตนเอง
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3. ตัวอย่ำงโครงกำร
เนื้อ หำในส่ ว นสุ ดท้ำยในแผนทิศ ทำงฉบับ นี้ คื อ กำรนำเสนอโครงกำรที่ป ระเทศไทย
ควรริเริ่มขึ้น เพื่อดำเนินกำรตำมแผนทิศทำงเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนของประเทศไทยตำมแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 โดยโครงกำรที่จะนำเสนอในที่นี้
เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น ซึ่งในขั้นตอนกำรดำเนินงำนจริง รำยละเอียดของโครงกำรอำจได้รับกำร
ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนตำมที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตัวอย่ำงโครงกำรที่ปรำกฏแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ โครงกำรที่ประเทศไทยควร
ดำเนินกำรด้วยตัวเอง และโครงกำรที่ประเทศไทยควรดำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บท พ.ศ. 2563
โดยจะได้รับกำรนำเสนอไว้ในหัวข้อที่ 3.1 และ 3.2 ตำมลำดับ
3.1 โครงกำรที่ประเทศไทยควรดำเนินกำรด้วยตนเอง
โครงกำรที่ 1 จัดหำที่ปรึก ำด้ำนกำรเงิน กลยุทธ์และกำรตลำดดิจิทัล
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

จัดหำที่ปรึก ำด้ำนกำรเงิน กลยุทธ์และกำรตลำดดิจทิ ัล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำตรกำร “ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบกำรไทยค้ำขำยกับต่ำงประเทศผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์”
จำนวนที่ปรึกษำทีใ่ ห้บริกำรแก่ผปู้ ระกอบกำรภำคเอกชนผู้สนใจกำรใช้งำนแพลตฟอร์ม
กำรค้ำขำยทำงอินเทอร์เน็ต
เพื่อจัดหำทีป่ รึกษำทีม่ ีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน กลยุทธ์และกำรตลำด
ดิจิทัล ทีม่ ีเครือข่ำยที่สำมำรถให้คำแนะนำให้กับผู้ประกอบกำรทีต่ ้องกำรรุกตลำด
อำเซียนได้
 กลุ่มที่ปรึกษำไทยทีม
่ ีประสบกำรณ์
 กระทรวงดิจท
ิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 พิจำรณำผู้ประกอบกำรทีต
่ ้องกำรคำปรึกษำทำงกำรเงิน กลยุทธ์ และกำรตลำด
ดิจิทัลกำรบุกในตลำดอำเซียนทีเ่ ป็นประเทศเป้ำหมำย อำทิ ธุรกิจรำยกำรโทรทัศน์
และโฆษณำไทย ในตลำดเวียดนำม อินโดนีเซีย หรือ ธุรกิจกำรบริกำรเนื้อหำ
Digital ในกำรรุกตลำดฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เป็นต้น
 จับคู่ที่ปรึกษำที่เชี่ยวชำญในสำขำที่สอดคล้องกับผู้ประกอบกำร ICT ไทยที่ต้องกำร
รุกตลำดอำเซียน
1 ปี
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โครงกำรที่ 2 ทบทวนหลักสูตรปรับปรุงคุณภำพบุคลำกร ICT ไทย
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

ระยะเวลำ

ทบทวนหลักสูตรปรับปรุงคุณภำพบุคลำกร ICT ไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 มำตรกำร “เสริมสร้ำงทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐำนให้แรงงำนไทย”
 หลักสูตรกำรอบรมบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้น
 จำนวนบุคลำกรด้ำนไอซีทีทว
ี่ ่ำงงำนลดลง
 เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มีควำมสำมำรถตรงกับควำมต้องกำร
ของอำเซียน
 ลดจำนวนผู้ว่ำงงำนของแรงงำนไอซีทีไทย
 กระทรวงดิจท
ิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงศึกษำธิกำร
 กรมพัฒนำ ีมือแรงงำน
 สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ
 ศึกษำควำมต้องกำรของแรงงำนด้ำน ICT ในแต่ละอุตสำหกรรมในแต่ละประเทศ
สมำชิกอำเซียนทัง้ ในปจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
 ทบทวนหลักสูตรกำรอบรมบุคลำกรด้ำน ICT ไทยในปจจุบัน จำกนั้น ร่วมกันหำรือ
กับกระทรวงศึกษำธิกำรและกรมพัฒนำ ีมือแรงงำนถึงหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำน ICT ในไทยทั้งในระดับกำรศึกษำสำยสำมัญ สำยอำชีพ และหลักสูตรอบรม
เพิ่มเติม เพื่อพิจำณำเพิม่ / ตัดทอน เนื้อหำควำมรูแ้ ละทักษะที่จำเป็นจะต้องพัฒนำ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
 วำงแผนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมบุคลำกรด้ำน ICT ไทย โดยแบ่งเป็น
Module ให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ICT ของอำเซียนและโลกทั้งใน
ปจจุบันและอนำคต
6 เดือน

โครงกำรที่ 3 ร่วมลงทุนโครงสร้ำงพืน ำนอินเทอร์เน็ต นพืนที่ชำยแดน
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงทุนโครงสร้ำงพืน ำนอินเทอร์เน็ต นพืนที่ชำยแดน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มำตรกำร “ขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่
ชำยขอบและพื้นทีช่ ำยแดน”
จำนวนโครงกำรทีม่ ีกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำคเอกชนไทยกับหุ้นส่วนทำงธุรกิจ/รัฐบำล
เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่ำงไกลของประเทศไทย
 สร้ำงโอกำสกำรขยำยกิจกำรของภำคเอกชนไทย
 เปิดโอกำสให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยเพื่อให้บริกำรประชำชนกลุม่ ฐำนรำก
 นักลงทุนชำวไทย
 กระทรวงดิจท
ิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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กิจกรรม






ระยะเวลำ

ศึกษำควำมครอบคลุม และพัฒนำกำรของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตและต้นทุนกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตของพื้นทีต่ ่ำงๆ ในพื้นที่ห่ำงไกลของประเทศไทย
มอบสิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุน เพื่อให้ผู้บริกำรอินเทอร์เน็ตภำคเอกชนสำมำรถ
กำหนดรำคำที่เหมำะสมกับประชำชนในพื้นทีห่ ่ำงไกลได้
จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ เพือ่ เสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรร่วมลงทุน เช่น
รำยละเอียดของพื้นที่ หรือสิทธิประโยชน์จำกกำรลงทุน
เปิดกำรร่วมลงทุนในโครงกำรทีน่ ักลงทุนสนใจ

4 ปี

3.2 โครงกำรที่ประเทศไทยควรดำเนินกำรภำย ต้แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2563
โครงกำรที่ 4 เชื่อมโยงระบบ National Single Window
ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อกำรค้ำ
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด

วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

เชื่อมโยงระบบ National Single Window ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อกำรค้ำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำตรกำร “ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบกำรไทยค้ำขำยกับต่ำงประเทศผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์”
แผนงำน “ส่งเสริมกำรค้ำขำยผ่ำนสื่อดิจิทัลในภูมภิ ำคอำเซียน” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1
“กำรพัฒนำและกำรปรับเปลี่ยนทำงเศรษฐกิจ”
 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งและด้ำนกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำของไทยดีขึ้น
 มีระบบกำรส่งต่อข้อมูลกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
สมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ
 เพื่อผลักดันปริมำณกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และอำนวยควำมสะดวกกำรค้ำขำย
ระหว่ำงประเทศ
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ (โดยเฉพำะประเทศที่มีชำยแดนติดกับ
ประเทศไทย ได้แก่ เมียนมำ สปป.ลำว กัมพูชำ และมำเลเซีย)
 กระทรวงดิจท
ิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหำชน) (ETDA)
 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
 กรมศุลกำกร
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศในประเทศเป้ำหมำย
 กรมศุลกำกรของประเทศเป้ำหมำย
 พัฒนำระบบกำรติดตำมสินค้ำแบบเวลำจริงหรือทันที (Real-time) ด้วยเทคโนโลยี
Geolocation
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เชื่อมโยงระบบ National Single Window ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อกำรค้ำ
 ขยำยควำมเชื่อมโยงของระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (National
Single Window) ให้ครอบคลุมกำรทำกำรค้ำระหว่ำง รัฐและรัฐ รัฐและเอกชน
เอกชนและเอกชน
 ขยำยควำมเชื่อมโยงของระบบประเทศสมำชิกอำเซียนกับประเทศไทย
 เชื่อมโยงข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศคู่ค้ำให้สำมำรถเข้ำถึงได้ใน
แหล่งเดียวกัน ทั้งข้อมูลในด้ำนพิกัดสินค้ำ ด้ำนโลจิสติกส์ และด้ำนกำรจัดกำรภำษี
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผคู้ ้ำและคู่ค้ำ
 ปรับปรุงก ระเบียบกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)
1 ปี

โครงกำรที่ 5 ผลักดันมำตร ำนของผู้ ห้บริกำรออก บรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Certification Authority: CA) ห้ออก บรับรองที่สำมำร ช้ร่วมกันทั่วทังอำเซียน
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ผลักดันมำตร ำนของผู้ ห้บริกำรออก บรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification
Authority: CA) ห้ออก บรับรองที่สำมำร ช้ร่วมกันทั่วทังอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำตรกำร “ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบกำรชำวไทยทำกำรค้ำกับต่ำงประเทศผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์”
แผนงำน “ส่งเสริมกำรค้ำผ่ำนสื่อดิจิทัลในภูมิภำคอำเซียน” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1
“กำรพัฒนำและกำรปรับเปลี่ยนทำงเศรษฐกิจ”
ควำมร่วมมือกับ CA ในประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อประสำนควำมร่วมมือในอำเซียนเพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกำรทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในอำเซียน
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ (มุ่งเน้นในกลุ่มประเทศ CLMV)
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (ETDA)
 หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่กำกับดูแลกำรออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสมำชิก
อำเซียน ถึงกระบวนกำร มำตรฐำนในกำรเชื่อมโยงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำง
ประเทศ (CA-CA Interoperability)
 ทดสอบกระบวนกำรทำงเทคนิคร่วมกับประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรออกใบรับรองฯ
ที่สำมำรถเชื่อมโยงได้ทงั้ อำเซียน
 ผลักดันผู้ให้บริกำรออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ให้มม
ี ำตรฐำนที่
เท่ำเทียมกันทั้งอำเซียน เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรอื่นๆ ที่สำคัญของไทย อำทิ
National Single Window เป็นต้น
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ผลักดันมำตร ำนของผู้ ห้บริกำรออก บรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification
Authority: CA) ห้ออก บรับรองที่สำมำร ช้ร่วมกันทั่วทังอำเซียน
 ผลักดันกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงศูนย์กลำงในกำรติดต่อกับ CA
ต่ำงประเทศของไทย (Thailand National Root Certification Authority) กับศูนย์กลำง
ในกำรติดต่อ CA ต่ำงประเทศของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน
6 เดือน

โครงกำรที่ 6 พั นำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์อำเซียนที่ ช้งำนร่วมกันได้ (Interoperable)
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

พั นำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์อำเซียนที่ ช้งำนร่วมกันได้ (Interoperable)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มำตรกำร “เพิ่มประสิทธิภำพของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เพื่อรองรับกำรใช้งำนในประเทศ และกำรใช้งำนของประเทศเพื่อนบ้ำนในอนำคต”
แผนงำน “ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรกำรเข้ำถึงบริกำร และกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม
ในกำรเข้ำถึงบรอดแบนด์ และปรับปรุงกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงโครงข่ำย” ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีที”
คำแนะนำในกำรสร้ำงกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ของอำเซียน
เพื่อสร้ำงกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ที่มปี ระสิทธิภำพ
ประเทศกลุ่ม CLMV
หน่วยงำนผู้กำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมในประเทศกลุม่ CLMV
 ศึกษำ Best Practice ในกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ของภูมิภำคยุโรป ทีไ่ ด้มีกำร
จัดทำกรอบกำรบริกำรทีใ่ ช้ร่วมกันได้ในภูมภิ ำคยุโรปเรียบร้อยแล้ว
 จัดตั้งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ของอำเซียนเพื่อหำรือ
แนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัดทำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ทใี่ ช้งำนได้ร่วมกัน
 ปรึกษำกับผู้เชีย
่ วชำญจำกภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
ในจัดทำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ของอำเซียน
 เผยแพร่ข้อเสนอแนะดังกล่ำวให้แก่หน่วยงำนที่เกีย
่ วข้องในแต่ละประเทศสมำชิก
เพื่อให้แต่ละประเทศสมำชิกนำข้อเสนอแนะกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ไป
ปรับปรุงแผนนโยบำยบรอดแบนด์แห่งชำติของแต่ละประเทศต่อไป
 กำหนด Action Plan ในกำรพัฒนำบรอดแบนด์ให้ชัดเจนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรลงทุนให้แก่นักลงทุนที่สนใจพัฒนำบรอดแบนด์
1 ปี
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โครงกำรที่ 7 ASEAN Start-up Funding Platform
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด

วัตถุประสงค์

ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

ASEAN Start-up Funding Platform
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำตรกำร “ดำเนินนโยบำยสนับสนุนธุรกิจ Start-up ชำวไทยอย่ำงครบ
วงจร”
แผนงำน “สร้ำงระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่และสร้ำงควำมมั่นคงแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำรสร้ำงนวัตกรรม”
 จำนวนบริษท
ั Start-up ในประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม
 จำนวนบริษท
ั Start-up ในประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ ที่ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรดึงดูดนักลงทุน
 สร้ำงแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยง Start-up ในประเทศสมำชิกอำเซียนกับนักลงทุน
ผู้ให้ควำมสนใจ
 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนในอำเซียนเพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 ธุรกิจ Start-up ในประเทศไทย และประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ
 หน่วยงำนผู้ให้กำรสนับสนุน Start-up หรือธุรกิจดิจิทัลในประเทศสมำชิกอำเซียน
 จัดกิจกรรม แพลตฟอร์ม ฟอรัม
่ หรืออีเว้นท์จัดแสดง เพี่อสร้ำงพืน้ ที่ให้ Start-up
ในอำเซียนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กับนักลงทุน
 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมข้ำงต้นให้นักลงทุนจำกประเทศเป้ำหมำย (เช่น ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ สำธำรณรัฐเกำหลี สหรัฐฯ ฯลฯ) ได้รับทรำบ
 คัดเลือก Start-up ไทยที่มศ
ี ักยภำพสูง และจัดกำร กอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร
เจรจำธุรกิจ หรือกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีควำมน่ำสนใจ
1 ปี

โครงกำรที่ 8 ASEAN Mobile Application Challenges
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ASEAN Mobile Application Challenges
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำตรกำร “ดำเนินนโยบำยสนับสนุนธุรกิจ Start-up ชำวไทยอย่ำงครบ
วงจร”
แผนงำน “สร้ำงระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่และสร้ำงควำมมั่นคงแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำรสร้ำงนวัตกรรม”
 จำนวนผู้เข้ำประกวดในโครงกำร
เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบกำรไทยในกำรขยำยกำรพัฒนำแอปพลิเคชันในอำเซียน
 เพื่อเปิดโอกำสแสดงผลงำนให้แก่ผู้พัฒนำแอปพลิเคชันรำยใหม่
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 ผู้ผลิตแอปพลิเคชันในประเทศไทย
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กิจกรรม

ระยะเวลำ

ASEAN Mobile Application Challenges
 ผู้ผลิตแอปพลิเคชันในประเทศสมำชิกอำเซียน
 สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทล
ั (องค์กำรมหำชน) (DEPA)
 หน่วยงำนผู้ให้กำรสนับสนุน Start-up หรือธุรกิจดิจิทัลในประเทศสมำชิกอำเซียน
 จัดกำรแข่งขันกำรสร้ำง Mobile Application ที่สำมำรถใช้ได้จริง ที่มี Content ที่
เกี่ยวข้องกับอำเซียน หรือเจำะตลำดเป้ำหมำยในอำเซียน
 รวบรวมกำรสนับสนุนจำกผู้ประกอบกำรดิจิทัลทีม
่ ีชื่อเสียงจำกภำคเอกชนในไทย
และอำเซียนเพื่อดึงดูดผู้เข้ำร่วมแข่งขัน
6 เดือน

โครงกำรที่ 9 ASEAN Cooperation in Critical Infrastructure Security
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด

วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

ระยะเวลำ

ASEAN Cooperation in Critical Infrastructure Security
ยุทธศำสตร์ที่ 6 มำตรกำร “กำหนดกลไกกำรเ ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
ในระดับต่ำงๆ”
แผนงำน “กำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศที่สำคัญยิ่งยวด
ในภูมภิ ำค” ภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ที่ 8 “ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสำรสนเทศ และกำร
รับรองควำมปลอดภัย”
 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทีของไทย
ต่อภัยคุกคำมจำกต่ำงประเทศมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 มีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
โครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทีที่เพิม่ มำกขึ้น
เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนในกำรตอบสนองต่อภัยต่อโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่สำคัญ (Critical Infrastructure)
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 ศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(ThaiCERT)
 ศูนย์ประสำนงำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศสมำชิก
อำเซียนอื่นๆ
 ร่วมกันหำรือระหว่ำงหน่วยงำน CERT ของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อ
ศึกษำแนวปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุดในกำรป้องกันโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญจำกกำรโจมตี
ทำงไซเบอร์
 พัฒนำระบบป้องกันภัยคุกคำมต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทีของประเทศไทย โดย
ระดมกลุ่มผู้เชีย่ วชำญด้ำนคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
1 เดือน และดำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี
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โครงกำรที่ 10 ศึก ำเพื่อกำหนดข้อปฏิบัติขันพืน ำนและคุณสมบัติของศูนย์สำรสนเทศชุมชน
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์

ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

กำรศึก ำเพือ่ กำหนดข้อปฏิบัติขันพืน ำนและคุณสมบัติ
ของศูนย์สำรสนเทศชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 มำตรกำร “พัฒนำศูนย์สำรสนเทศชุมชนให้เป็นจุดบริกำรท้องถิ่นของ
รัฐบำล”
แผนงำน “จัดทำกรอบกำรให้บริกำรอย่ำงทั่วถึงยุคใหม่ (‘USO 2.0’)” และ “จัดทำแนว
ปฏิบัติที่เหมำะสมสำหรับศูนย์สำรสนเทศชุมชนยุคใหม่” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2
“กำรรวมตัว และกำรสร้ำงพลังของประชำชนด้วยไอซีที”
จำนวนศูนย์สำรสนเทศชุมชนที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรแล้ว
 เพื่อจัดทำมำตรฐำนกำรให้บริกำรขั้นพื้นฐำนศูนย์สำรสนเทศชุมชนในอำเซียน
 เชื่อมโยงบริกำรภำครัฐภำยใต้หน่วยงำนต่ำงๆ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ผ่ำนศูนย์
สำรสนเทศชุมชน
 จัดทำแผนกำรเพิม
่ จำนวนบริกำรของศูนย์สำรสนเทศชุมชน
 ยกระดับศูนย์สำรสนเทศชุมชนให้มีมำตรฐำนและคุณภำพกำรให้บริกำรตำมที่กำหนดไว้
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 Start-up ในประเทศไทย และประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ
 หน่วยงำนผู้ให้กำรสนับสนุน Start-up หรือธุรกิจดิจิทัลในประเทศสมำชิกอำเซียน
 ดำเนินโครงกำรศึกษำร่วมกับประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ เพื่อศึกษำ
มำตรฐำนขั้นพื้นฐำนและคุณสมบัติของศูนย์สำรสนเทศชุมชน (Telecenters)

กอบรมบุคลำกรท้องถิ่นเพื่อให้บริกำรในศูนย์สำรสนเทศชุมชน
 ดำเนินกำรยกระดับศูนย์สำรสนเทศชุมชนที่มีมำตรฐำนและคุณภำพตำมที่กำหนดไว้ และ
จัดทำกลไกเพื่อตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำร
1 ปี

โครงกำรที่ 11 ASEAN Cloud Computing Platform
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

พั นำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์อำเซียนที่ ช้งำนร่วมกันได้ (Interoperable)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มำตรกำร “ปรับปรุงก หมำยและก ระเบียบ และกำหนดมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนในธุรกิจ Cloud Computing”
แผนงำน “จัดทำตัวแบบแพลตฟอร์มระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับกำรใช้งำนโดย
ภำครัฐบำลและภำคเอกชน” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 “กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีที”
แนวทำงกำรพัฒนำ Cloud Computing Platform ของอำเซียน
เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ Cloud Computing Platform ที่เหมำะสมจะเป็น Platform
ของอำเซียน
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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โครงกำร

กิจกรรม

ระยะเวลำ

พั นำกรอบกำรบริกำรบรอดแบนด์อำเซียนที่ ช้งำนร่วมกันได้ (Interoperable)
 สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
 หน่วยงำนภำควิชำกำรและสถำบันวิจย
ั และพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
 ศึกษำแนวป ิบัตท
ิ ี่เหมำะสม (Best Practice) ในกำรพัฒนำ Cloud Computing
Platform ของกลุ่มประเทศในยุโรป เพื่อสร้ำง Cloud Computing Platform ที่มีควำม
น่ำเชื่อถือและสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทั่วทั้งอำเซียน
 หลังจำกศึกษำแนวปฏิบต
ั ิที่เหมำะสมแล้ว คัดเลือกแนวทำงที่เหมำะสมกับประเทศไทย
และประเทศสมำชิกอำเซียน เพือ่ นำไปหำรือและพัฒนำ Cloud Computing Platform
ที่มีมำตรฐำน มีระบบขั้นต้นที่สำมำรถนำไปใช้ได้ทันที (Tool Kits) ในอำเซียนต่อไป
1 ปี

โครงกำรที่ 12 กำรจัดทำ ASEAN Smart Cities Index
โครงกำร
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

กำรจัดทำ ASEAN Smart Cities Index
แผนงำน “จัดทำแนวปฏิบัติที่เหมำะสมและมำตรฐำนสำหรับเมืองอัจฉริยะ” ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 “กำรสร้ำงนวัตกรรม”
กำรจัดทำ ASEAN Smart Cities Index
เพื่อจัดทำดัชนีพฒ
ั นำกำรเมืองอัจฉริยะของเมืองในประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่งอำจต่อยอด
สู่ควำมร่วมมือกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอนำคต
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทล
ั (องค์กำรมหำชน) (DEPA)
 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะในประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศอื่นๆ
 ศึกษำตัวอย่ำงกำรจัดทำดัชนีพฒ
ั นำกำรเมืองอัจฉริยะอื่นๆ ทั่วโลก
 ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐผู้ให้กำรดูแลด้ำนกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะในประเทศสมำชิกอำเซียน และภำคเอกชนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
เพื่อรวบรวมข้อมูลทีจ่ ำเป็นต่อกำรจัดทำดัชนีพฒ
ั นำกำรเมืองอัจฉริยะของอำเซียน
 จัดทำ ASEAN Smart Cities Index ของเมืองต่ำงๆ ในประเทศสมำชิกอำเซียน
9 เดือน ถึง 1 ปี
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โครงกำรที่ 13 สำรวจควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือไอซีทีของไทยและอำเซียน
โครงกำร
มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรภำยใต้ AIM 2020 ที่
เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์
ประเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

สำรวจควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือไอซีทีของไทยและอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 มำตรกำร “กำหนดกลไกกำรสำรวจจำนวนและควำมต้องกำรแรงงำน ีมือ
ด้ำนไอซีทีในประเทศไทย”
แผนงำน “ดำเนินกำรต่อเนื่องในกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนของ
ทรัพยำกรบุคคลด้ำนไอซีที” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 “กำรพัฒนำทุนมนุษย์”
ผลสำรวจควำมต้องกำรแรงงำนภำค ICT ของไทยและอำเซียน
เพื่อเก็บข้อมูลในกำรวิเครำะห์สภำวะตลำดแรงงำน มี ือด้ำน ICT ของไทยและอำเซียน
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่แสดงควำมสนใจ
 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
 กองวิจย
ั ตลำดแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน
 กำหนดกลไกรูปแบบกำรสำรวจสถำนกำรณ์แรงงำน ีมือด้ำน ICT ของไทยและ
อำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยแบ่งกลุ่มสำรวจตำมอุตสำหกรรม ICT และ
อุตสำหกรรมทัว่ ไป และกำหนดกรอบเวลำในกำรสำรวจอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี
 ประสำนงำนขอควำมร่วมมือในกำรขอข้อมูลกำรสำรวจแรงงำน ีมือด้ำน ICT
ในประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศ
 ศึกษำควำมต้องกำรของแรงงำนด้ำน ICT ในแต่ละอุตสำหกรรมในแต่ละประเทศ
สมำชิกอำเซียนทัง้ ในปจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
ในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ
 วิเครำะห์และคำดกำรณ์แนวโน้มตลำดแรงงำน ม
ี ือด้ำนไอซีที
3 เดือน และดำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี
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1. Roadmap for Thailand's Implementation under the ASEAN ICT
Masterplan 2020
The ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM 2020) provides the direction to which
ASEAN countries cooperate in information and communication technology development. It
intends to encourage ASEAN Member States to work together in the areas that will result
in the ASEAN Community being an equitable and digitally-enabled society and economy,
and bring about a safe and secure environment.
This Masterplan was endorsed by ASEAN ICT Ministers at the ASEAN
Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (ASEAN TELMIN) in
November 2015. The timeframe for implementation of the plan covers the period of 2016
to 2020. The AIM 2020 is the second ICT Masterplan, with the first being the ASEAN ICT
Masterplan 2015 (AIM 2015), which was implemented from 2010 to 2015. Thailand has
been constantly involved with its implementation of the AIM 2015, having been assigned to
lead 12 projects in total, including the Final Review of AIM 2015.
The AIM 2020 does not specify specific protocol regarding its implementation
process. Actions undertaken can either be in the form of study projects, workshops or other
kinds of activities that serve the objectives of the Masterplan. Any Member State wishing to
undertake a project is required to submit a proposal to the ASEAN ICT Centre, where it will
be evaluated for approval and funding.
The Government of Thailand acknowledges the importance and benefit of coherent
ASEAN integration, which has been outlined in the ASEAN Economic Community Blueprint
2025. As a result, future social and economic development strategy will be directed to utilize
opportunity arising from the ASEAN Economic Community and its underlying framework of
cooperation. Furthermore, in order to drive development in every aspect of the economy,
public agencies are encouraged to be ASEAN-focused and draw strategy on ASEAN
cooperation in their respective field of responsibility.
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The Ministry of Digital Economy and Society formulated this Roadmap as a
guidance for cooperation between Thailand and ASEAN Member States and to propose
possible projects or activities that can be undertaken under the AIM 2020 or by cooperation
with specific ASEAN countries, while at the same time, serving the objectives of the Digital
Thailand Plan.
The content of this report is structured as follows. In the first section, visions and
outcomes, underlying strategies and their respective measures are presented. Section 2
prioritizes the importance of activities under this Roadmap. Section 3 provides guidance as
to how Thailand should cooperate with other ASEAN Member States. Examples of projects
are presented in the final section.
1.1 Vision and Outcomes
Vision
“Strive to become a digitally-enabled economy by exploiting the opportunities of
the ASEAN Community”
Outcomes
 Thailand’s internet infrastructure has high quality, broad geographical
coverage and sufficient capacity to serve domestic demand and that of the
neighboring countries.
 Firms utilize ICT to enhance business efficiency, and connect partners around
the world through an online channel.
 The Thai government is able serve the public digitally through well-rounded
complete electronic services.
 Thai citizens are ready to compete in the digital era and are provided with
opportunities for lifelong learning in a safe and secure environment.
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1.2 Strategies and Measures
To begin with, this Roadmap was drafted taking into account Thailand’s national
ICT development plans, with emphasis on utilizing opportunities arising from the
AIM 2020. In addition, the analysis of national ICT competitiveness was conducted to
determine measures and activities that are to be implemented. As such, six strategies are
derived as follows:
 Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to
accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation for
becoming the center of internet exchange for the CLMV group of countries
 Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies
for business efficiency, and create a start-up ecosystem that fosters new
entrepreneurs
 Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the
benefits of technology
 Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize
governments’ work processes through the use of cloud computing and open
data
 Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for
more intense competition in the ASEAN Community
 Strategy 6: Promote safe and secure online usage
Figure 1 describes the derivation of strategies underlying the Roadmap.
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Figure 1 Derivation of the Roadmap’s Strategies
Strategy Derivation
Digital Economy
Internet infrastructure
• Spectrum management
• Digital television

•

Digital trade
Digital adoption among business
• Electronic financial transaction
• Start-up and digital industries
• Local content
• Open data and big data
• Thai business in ASEAN

Current Challenges / Opportunities
High services cost
• Lack of coverage in the border or distant areas

•

AIM 2020
ST 2
• ST 4
• ST 6

•

Strategy Derivation
Infrastructure
Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to
accommodate future growth in domestic demand, and as a
preparation for becoming the center of internet exchange for
the CLMV group of countries

•

•

Internet in border and distant area
Digital telecenter
• Digital education
• Telemedicine

Language as a barrier to international trade
Low utilization of electronic financial transaction
• Thai start-up yet to be a true disruptive business
• Low exploitation of big data

•

•

•

•

•

•

Government e-Services
Government Data Analytics
• Government Open Data
• Government personnel development

•

•

•
•

Thai labor skill development
Thai personnel in ASEAN

Amendment of digital law
Intellectual property protection
• Critical infrastructure protection

•

•

Citizens in border area lack digital literacy.
Citizens are unable to conduct transactions with
the government due to their distance to the
service centers

•

Lack of e-Services cross agency integration
Government personnel requires training in
preparation for the digital government

•

Industry lacks skilled labor

•

Laws and regulations are not digital businessfriendly
• Weak intellectual property protection

ST 1
• ST 3
• ST 7

Digital Economy
Assist SMEs in finding new markets and adopting
technologies for business efficiency, and create a startup ecosystem that fosters new entrepreneurs

•

ST 2
ST 7

Equitable Digital Society
Create an equitable society where citizens can fully
leverage the benefits of technology

•

ST 7

Digital Government
Develop a citizen-centric digital government, and
revolutionize governments’ work process through the
use of cloud computing and open data

•
•

ST 3
ST 5

•

ST 8

•

•

•

Human Capital Development
Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for
more intense competition in the ASEAN Community

Digital Security
Promote safe and secure online usage

Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from multiples sources

Measures underlying each strategy are designed to address the challenges
or obstacles to the domestic development of ICT. They are presented in Figure 2 and Figure 3.
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Figure 2 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020 (Figure 1 of 2)

Roadmap for Thailand's Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020 (Page 1 of 2)
Vision: Strive to become a digitally-enabled economy by exploiting the opportunities of the ASEAN Community
Outcome 1: Thailand’s internet infrastructure has high quality, broad geographical coverage Outcome 2: Firms utilize ICT to enhance business efficiency, and
and sufficient capacity to serve domestic demand and that of the neighboring countries.
connect partners around the world through an online channel.
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT
infrastructure to accommodate future growth in domestic
demand, and as a preparation for becoming the center of
internet exchange for the CLMV group of countries

Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and Strategy 3: Create an equitable society where citizens
adopting technologies for business efficiency, and can fully leverage the benefit of technology
create a start-up ecosystem that fosters new
entrepreneurs

• Create

• Encourage

a masterplan to guide the development of
broadband internet infrastructure and spectrum
management
• Increase the capacity of the internet infrastructure to
accommodate future growth in both domestic and
neighboring markets
• Follow up with upcoming megatrend in new and
advance technologies
• Expand the coverage of domestic internet
infrastructure to include underserved and border
areas
• Improve the legal and regulatory environment and
provide incentives to attract investment in cloud
computing businesses
• Improve efficiency in frequency allocation and
management to international standard

Thai businesses to conduct online trade
the ASEAN Business Forum to assist Thai
businesses in finding new markets and partners in
ASEAN
• Create a database that contains specifics and origins
with regard to Thailand’s exports
• Improve the legal and regulatory environment to
attract start-up investment from both domestic and
foreign entrepreneurs
• Enact comprehensive start-up support policies
• Encourage greater technology adoption among SMEs
• Connect and integrate ASEAN’s Business Insight
database

• Establish

• Create

an online educational content database which
schools in remote areas can use as complimentary
input for their students
• Develop the Community Digital Centers as a focal
point for government services
• Promote decent conduct in the digital world, and
encourage discrete use of the internet
• Conduct feasibility study on Smart City development
in Thai cities, and prepare necessary infrastructure to
accommodate future growth
• Connect and integrate ASEAN Member States’ social
databases, e.g., education databases
• Develop a system of telemedicine for deployment as
a healthcare service in rural areas
• Promote digital adoption among the elderly and
people with disability
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Figure 3 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020 (Figure 2 of 2)

Roadmap for Thailand's Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020 (Page 2 of 2)
Vision: Strive to become a digitally-enabled economy by exploiting the opportunities of the ASEAN Community
Outcome 3: The Thai government is able serve the public digitally through well- Outcome 4: Thai citizens are ready to compete in the digital era and are provided
rounded complete electronic services.
with opportunities for lifelong learning in a safe and secure environment.
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT Strategy 6: Promote safe and secure online usage
government, and revolutionize governments’ work skills, in preparation for more intense competition in the
processes through the use of cloud computing and ASEAN Community
open data
• Prepare

the government personnel for the digital
government transition
• Create an identity authentication system whereby
citizens can execute and complete transaction with
government agencies
• Continue to enhance the capability of government
cloud and government open data platforms, and
extend their usage for private sector utilization
• Fast track the development of citizen-centric
government e-services, and continuously improve
and upgrade their functionality
• Develop a government digital infrastructure and
database security framework
• Cooperate
with ASEAN Member States’
Governments in terms of electronic government
development, and create a standard for the delivery
of electronic services

• Facilitate

the entry of ICT specialists from ASEAN
Member States or other countries
• Create an online learning MOOCs database that is
accessible to the general population
• Equip Thai labor with basic ICT skills
• Establish a network of ICT experts at local, ASEAN
and international levels
• Collect data on the supply and demand of ICT labor
in Thailand

• Review

digital-related laws and regulations which will
promote the growth of digital business and provide
adequate consumer protection
• Prepare a response measure to tackle cybersecurity
threats
• Create awareness of the significance and value of
intellectual property (IP) and strictly enforce
intellectual property protection
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A draft version of this Roadmap was presented in a seminar titled “Thailand’s ICT
Readiness and Direction in ASEAN”, which was held on Tuesday the 4th of October, 2016.
Participants were asked, through a questionnaire, to score each measure in two capacities.
The first capacity is the practicality of the measure, while the second capacity is the
effectiveness of the measure. The average score of both respect is calculated and
compared in order to prioritize measures under each strategy.
In addition, qualitative data gathered from this questionnaire and during the
seminar have also been processed and incorporated into this prioritization analysis.
Measures in the following sections are presented in order of their prioritization.
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate
future growth in domestic demand, and as a preparation for becoming the center of internet
exchange for the CLMV group of countries
 Create a masterplan to guide the development of broadband internet
infrastructure and spectrum management
 Increase the capacity of the internet infrastructure to accommodate future
growth in both domestic and neighboring markets
 Follow up with upcoming megatrend in new and advance technologies
 Expand the coverage of domestic internet infrastructure to include
underserved and border areas
 Improve the legal and regulatory environment and provide incentives to attract
investment in cloud computing businesses
 Improve efficiency in frequency allocation and management to international
standard
Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies for
business efficiency, and create a start-up ecosystem that fosters new entrepreneurs
 Encourage Thai businesses to conduct online trade
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 Establish the ASEAN Business Forum to assist Thai businesses in finding
new markets and partners in ASEAN
 Create a database that contains specifics and origins with regard to Thailand’s
exports
 Improve the legal and regulatory environment to attract start-up investment
from both domestic and foreign entrepreneurs
 Enact comprehensive start-up support policies
 Encourage greater technology adoption among SMEs
 Connect and integrate ASEAN’s Business Insight database
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the
benefits of technology
 Create an online educational content database which schools in remote areas
can use as complimentary input for their students
 Develop the Community Digital Centers as a focal point for government
services
 Promote decent conduct in the digital world, and encourage discrete use of
the internet
 Conduct feasibility study on Smart City development in Thai cities, and
prepare necessary infrastructure to accommodate future growth
 Connect and integrate ASEAN Member States’ social databases, e.g.,
education databases
 Develop a system of telemedicine for deployment as a healthcare service in
rural areas
 Promote digital adoption among the elderly and people with disability
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize
governments’ work processes through the use of cloud computing and open data
 Prepare the government personnel for the digital government transition
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 Create an identity authentication system whereby citizens can execute and
complete transaction with government agencies
 Continue to enhance the capability of government cloud and government open
data platforms, and extend their usage for private sector utilization
 Fast track the development of citizen-centric government
e-services, and continuously improve and upgrade their functionality
 Develop a government digital infrastructure and database security framework
 Cooperate with ASEAN Member States’ Governments in terms of electronic
government development, and create a standard for the delivery of electronic
services
Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for more
intense competition in the ASEAN Community
 Facilitate the entry of ICT specialists from ASEAN Member States or other
countries
 Create an online learning MOOCs database that is accessible to the general
population
 Equip Thai labor with basic ICT skills
 Establish a network of ICT experts at local, ASEAN and international levels
 Collect data on the supply and demand of ICT labor in Thailand
Strategy 6: Promote safe and secure online usage
 Review digital-related laws and regulations which will promote the growth of
digital business and provide adequate consumer protection
 Prepare a response measure to tackle cybersecurity threats
 Create awareness of the significance and value of intellectual property (IP)
and strictly enforce intellectual property protection
The underlying rationale and timeframe of each measures, are elaborated in Table
1 to Table 6.
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Table 1 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020: Strategy 1
Measures
Rationale
Timeframe
Related Domestic Agendas
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation for becoming the center of internet exchange for the CLMV group of countries
1.1) Create a masterplan to guide the
Mobile broadband usage, either through smartphones or tablets, is on the rise globally. The International
2017
 Digital Thailand Plan,
development of broadband internet
Data Cooperation (IDC) has predicted that by the end of 2016, the volume of mobile broadband usage will
Strategy 1
infrastructure and spectrum management reach an all-time high at approximately 2 billion users worldwide. Furthermore, modern technologies such as
the Internet of Things (IoT) will add even more pressure to data demand in order to connect a network of
sensors and detectors. These factors re flect the need for sufficient frequency bandwidth to accommodate
business growth.

1.2) Increase the capacity of the internet
infrastructure to accommodate future
growth in both domestic and neighboring
markets

2

Recommendation
Thailand’s frequency allocation and spectrum management must have clear-cut direction and stringent
implementation. This will boost confidence among private sector players who invest heavily in infrastructure
related to frequencies.
The amount of international internet bandwidth per capita in Thailand is the third highest among ASEAN
Member States, after Singapore and Brunei in first and second position, respectively2. In terms of internet
connection speed, Thailand is second only to Singapore. These facts suggest that Thailand does have a
quality internet connection already in place. However, the cost of accessing the internet remains high relative
to some of the other ASEAN Member States, including Indonesia, Vietnam or the Philippines. These three
countries have been able to reduce internet access costs significantly within the last few years.

2017 - 2020 and
continuing
onward

 Digital Thailand Plan,
Strategy 1

Data gathered from the report Akamai State of the Internet Report Q1 2016. Information for 6 ASEAN Members States are presented in the report.
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Measures
Rationale
Timeframe
Related Domestic Agendas
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation for becoming the center of internet exchange for the CLMV group of countries
Recommendation
Domestic broadband network capacity development should remain a highly prioritized item on the agenda.
By increasing the amount of bandwidth available, Thailand will be able to guarantee enough scope to
accommodate future growth in demand while maintaining the quality of internet usage. Furthermore, with the
advantage of Thailand’s strategic location (that is, as a geographical center that connects the CLMV group of
nations of Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam), Thailand should strive forward to become the center of
internet exchange for these countries. Thailand should also provide assistance to these countries in their
attempts to develop their broadband internet infrastructure.

1.3) Follow up with upcoming megatrend in
new and advance technologies

In addition, private sector participation in all of the abovementioned endeavors should be encouraged. The
government of Thailand should encourage local internet service providers (ISP) to find new markets in
targeted countries and collaborate with their governments to facilitate Thai investment abroad.
The fast-paced evolution of technologies represents new opportunities for the ICT and digital industries. At
the same times, governments around the world are faced with challenges in terms of necessary legal
frameworks to accommodate the growth of new types of businesses.

2017 - 2020 and
continue onward

 Digital Thailand Plan,
Strategy 1

Recommendation
Thailand should establish a working group or committee to monitor new innovations and technological
advancement globally and predict the emergence of new forms of businesses. Recommendations on
improving legal and regulatory frameworks, policy and support measures that facilitate digital business
growth can be derived through the information gathered by such working group or committee.
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Measures
Rationale
Timeframe
Related Domestic Agendas
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation for becoming the center of internet exchange for the CLMV group of countries
1.4) Expand the coverage of domestic internet Statistical data in 2014 showed that the internet penetration rate in Thailand (that is, the portion of population 2017 - 2020 and  Digital Thailand Plan,
infrastructure to include underserved and with access to the internet) was at 34.9 percent. This revealed that internet access in Thailand was lower
continuing
Strategy 1
border areas
than the global average, which stood at 43.9, and was also lower compared to several ASEAN countries in
onward
the same year. This finding led to the call for policy to address the accessibility issue in Thailand.
Presently, the government’s plan to increase the internet access in Thailand targets 95 percent accessibility
by 2020. The Neutral Backbone Network Corporation, the Neutral Gateway Network Corporation and the
Internet Data Center Corporation are three government sponsored enterprises that have been established
under the umbrella of this policy. They will take the responsibility of maintaining and administering the
national broadband network once the construction has been completed.
Recommendation
The government should focus on bringing internet access to Community Digital Centers and schools in
distant and border areas in order to expand citizens’ access to education and government services. More
importantly, shared investment, such as Public-Private-Partnerships, could lead to more efficient investment
by leveraging the expertise of the private sectors, while also alleviating the budgetary responsibility of the
government.
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Measures
Rationale
Timeframe
Related Domestic Agendas
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation for becoming the center of internet exchange for CLMV group of countries (Cont’d)
1.5) Improve the legal and regulatory
BSA – The Software Alliance’s Global Cloud Scorecard 2016, an index of national readiness on cloud
2017 - 2018
 Digital Thailand Plan,
environment and provide incentives to
computing or services investment issued biennially, highlights the weakness of related laws and regulations
Strategy 1
attract investment in cloud computing
on data privacy, security and intellectual property. A review of these matters would improve the business
businesses
environment for attracting investment in cloud related businesses and services. Presently, among the ASEAN
nations, Thailand is ranked behind Singapore, Malaysia and Indonesia in this respect.
The Digital Thailand plan envisions Thailand as the center of an ASEAN internet exchange. However,
competitiveness analysis suggests that Thailand is lacking behind several countries in ASEAN in terms of
infrastructure readiness. This vision should therefore be focused on only geographically near countries over
which Thailand has an advantage, namely the CLMV group of countries. In addition, readiness of cloudbased services, such as cloud computing or storage, would attract internet traffic throughout Thailand, which
would ensure the status of the internet exchange centers. It will also be a positive factor that drives the
growth of the digital economy in targeted countries.
Recommendation
Thailand should revise its laws and regulations and enact appropriate investment incentives to attract
investment in cloud-based businesses and services in Thailand.
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Measures
Rationale
Timeframe
Related Domestic Agendas
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation for becoming the center of internet exchange for CLMV group of countries (Cont’d)
1.6) Improve efficiency in frequency allocation The amount of spectrum currently allocated in Thailand is below the level recommended by the International 2017 - 2018
 Digital Thailand Plan,
and management to international standard Telecommunication Union (ITU). The ITU previously specified that Thailand should be able to allocate
Strategy 1
between 1,300 to 1,600 MHz of frequency by 2020. Furthermore, several bands of frequency, allocated for
government agencies for public usage, are underutilized.
Recommendation
Spectrum allocation and management in Thailand is in need for improvement to ensure optimized nationwide
usage.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 2 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020: Strategy 2
Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies for business efficiency, and create a start-up ecosystem that fosters new entrepreneurs
2.1) Encourage Thai businesses to conduct
A Made-in-Thailand stamp reflects our local businesses’ talents in crafting unique products that symbolize our 2017 - 2018
online trade
famous Thai culture. Such products are in high demand among both Thai and international consumers.
However, many of these products are only available for purchase locally. Over the past several years, China
has been at the forefront of the digital trade revolution. Led by Alibaba, a major China-based international ecommerce company, Chinese businesses have been able to conduct online trade of goods with foreign buyers
under the foundation of a safe and secure payment transaction platform. It is a role model from which Thailand
can learn.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 2

Recommendation
Thai government should promote Thai businesses to conduct international trade through an online channel.
The government may enable this either through a government sponsored investment or via a cooperation with
an internationally recognized e-commerce company to create an online trading platform which Thai businesses
can utilize to supply international demand.
2.2) Establish the ASEAN Business Forum to
assist Thai businesses in finding new
markets and partners in ASEAN

The opening of the ASEAN community highlights the growing trade and business opportunities for every 2017 - 2020 and
industry. The government of Thailand’s agenda has always been focused on promoting Thai business to continue onward
conduct outward trade and investment that exploit the benefit of the ASEAN single market status.

 Digital Thailand Plan,
Strategy 2

Recommendation
To support and promote Thai digital businesses and start-ups, an ASEAN-level forum or event would serve as
a platform to expand such growth and find new partners in ASEAN.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies for business efficiency, and create a start-up ecosystem that fosters new entrepreneurs (Cont’d)
2.3) Create a database that contains specifics Adequate information for buyers on goods and products, which include their properties, origin, price and other 2019 – 2020
and origins with regard to Thailand’s
certificates, can be a decisive factor that influences purchases. Thus, a reliable database of information on
exports
goods and products is an important steps towards the globalization of Thai goods and products.

2.4) Improve the legal and regulatory
environment to attract start-up investment
from both domestic and foreign
entrepreneurs

Recommendation
The government should therefore create a database of Thai exports that contains the information previously
outlined. In essence, this database should allow buyers to verify their purchase via the internet. Furthermore,
the government should provide assistance for Thai business to convert information on their goods and products
into English or other languages that satisfy the demand of the consumers.
A report by the Thailand Tech Startup Association in 2016 concluded that several institutional and legal factors 2017 – 2018
are compromising the start-up ecosystem in Thailand, demeaning its investment attractiveness in relation to
other neighboring countries. These factors include: the collection of the capital gains tax; relatively higher
income tax and value added tax; ambiguous tax calculation principles; nonexistence of an internationally
recognized legal framework on instruments such as convertible notes; lack of mobility in capital movement (a
transfer of cash of more than 50,000 USD requires notification to the Bank of Thailand) and the visa granting
process for foreign expatriates still requires a significant amount of time.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 2

 Digital Thailand Plan,
Strategy 2
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies for business efficiency, and create a start-up ecosystem that fosters new entrepreneurs (Cont’d)
Recommendation
From the abovementioned statements, an attractive start-up ecosystem is comprised of several factors,
including free flow of labor and capital as well as attractive investment incentives. It would require collaboration
from several public agencies to harmonize their efforts across the board and improve the business environment
for start-ups.
2.5) Enact comprehensive start-up support
The success of social lifestyle applications and websites in recent years has influenced young entrepreneurs 2017 – 2018
policies
and new graduates to begin their own digital start-up businesses. Their products and services primarily focus
on creating a consumer application or platform.

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 2

Even so, these start-ups remain lacking in sufficient market knowledge, such as competition or the market
positioning of their products or services. These prohibits them from becoming a truly disruptive business.
Furthermore, they lack necessary channels to access markets, marketing tools or capital.

2.6) Encourage greater technology adoption
among SMEs

Recommendation
The Thai government should provide support in terms of market insights and marketing, and connect
international venture capitalists to new start-ups. The former target may be achieved through training courses
provided by renowned entrepreneurs. The latter one may be achieved through showcase and networking
events.
The World Economic Forum’s Global Information Technology Report 2016 found that technology utilization 2017 – 2018
among firms in Thailand remains low. The report’s Firm Level Technology Absorption index gauged Thailand
at a score of 4.9 out of 7. Although Thailand’s score is higher than the global average, it is lower than 4 other
ASEAN Member States, including Singapore, Malaysia, the Philippines and Indonesia (ranked in descending
order, respectively).

 Digital Thailand Plan,
Strategy 2
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies for business efficiency, and create a start-up ecosystem that fosters new entrepreneurs (Cont’d)
Domestically, only a small number of SMEs use digital technology in their business operations. The reason for
this is limited capital and, more importantly, an inability to realize the impact which technological diffusion may
have on their business operations’ efficiency. In contrast, larger firms have integrated digital technologies into
their business operations to a somewhat greater extent. Enterprise Resource Planning (ERP) or internal
management software are most popular among these firms.

2.7) Connect and integrate ASEAN’s Business
Insight database

Recommendation
Digital technologies enhance business operations’ efficiency, and are imperative to the integration of Thai
industry into the global supply chain. Hence, the government should promote technology adoption at the
company level through incentives such as technology expense tax reduction or support funding, and other
kinds of awareness measures.
A strategic business decision making process requires detailed analysis of all related factors. Presently, key 2019 – 2020
data, such as GDP, export or by sector growth, are stored by several different government agencies, which
lack cross-agency integration, thus creating avoidable difficulty in accessing these data.

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 2

Recommendation
The government should therefore create a centralized business insight open database. This database should
provide visitors with ease-of-access and analytical tools that fit the specifications of different information. A
partnership with a private entity specialized in database development and analytic tools is recommended. Once
Thailand’s business insight database has been completed, cross-ASEAN business insight data should be
integrated into one single platform to facilitate a better means of doing business in other ASEAN Member
States.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 3 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020: Strategy 3
Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the benefits of technology
3.1) Create an online educational content
Information and communication technology opens up possibilities for new forms of education, one of which is 2019 - 2020
database which schools in remote areas
call blended learning. More specifically, it is a learning method that combines the delivery of educational
can use as complimentary input for their
contents from both an instructor and online media. The benefit of this format of learning is continuation, allowing
students
more time for instructors to address the specific needs of students as and when required, while the rest of the
class can continue with their online-based contents.
Recommendation
The government should create a database of online content in accordance with the mandatory education
curriculum to support learning in distant schools.
3.2) Develop the Community Digital Centers as The Digital Thailand plan acknowledges the significance of citizen level digital utilization, particularly among 2017 - 2020
a focal point for government services
those residing in rural areas. Accordingly, 2,231 Community Digital Centers have been established nationwide.
The purpose of these centers is to provide news and information on national administration and policies to
local communities, as well as to serve as a focal point for the exchange of ideas between communities. More
importantly, the ultimate goal of the Centers is to promote community level economic activity using digital
technologies. These activities include: e-commerce; digital marketing or online education.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 3

 Digital Thailand Plan,
Strategy 3
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the benefits of technology (Cont’d)
Recommendation
The full potential functionality of the Digital Community Centers remains to be seen. Proper communication
between the government and its citizen is crucial for the successful implementation of a policy. These centers
are channels through which the government can connect with its citizens and promote national policies and
activities. Therefore, the government should continue improving the services provided within these Centers.
Their functions should not be limited to a simple one-way streaming of information, but rather should offer an
interactive site where citizens can execute government transactions online or conduct online trade of local
goods.
3.3) Promote decent conduct in the digital
The surge in internet usage, particularly social media, represents a major milestone in the transformation to a 2017
world, and encourage discrete use of the digital economy. On the other hand, cyber threats, inappropriate media and content, and fraudulent online
internet
activities represent challenges that government should manage.

3.4) Conduct feasibility study on Smart City
development in Thai cities, and prepare
necessary infrastructure to accommodate
future growth

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 3

Recommendation
Good online conduct should be promoted among citizens. The government should promote responsible usage
of the internet and watch for socially inappropriate content, such as related to pornography and narcotics.
The concept of the Smart City integrates digital information and communication technology with city services. 2017 - 2020 and
Its main goals are to create a better standard of living for the community as a whole and to lower services continuing
costs.
onwards
In 2016, the Ministry of Digital Economy and Society and the Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
conducted a preliminary study on Smart City ecosystem development in Phuket, Thailand. Several
recommendations were made regarding possible legal amendments and the provision of investment incentives
that would foster Smart City growth. The study also identified the factors currently limiting Smart City
development. It is envisioned that Phuket will one day become a success story as the first Smart City in
Thailand.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the benefits of technology (Cont’d)
Recommendation
Thailand should conduct similar study on other cities in Thailand such as Chiang Mai or Khon Kaen to guide
Smart City development in respective area. The study should assess the infrastructure readiness and rooms
for development, and identify key areas where private sectors can participate. Furthermore, a Smart City index
should be devised to track progress and development of each city.
3.5) Connect and integrate ASEAN Member
Presently, basic population registries such as education and medical records are stored in conventional paper 2019 - 2020
States’ social databases, e.g., education
systems. This limits accessibility and the transfer of information as well as incurring high costs for record
databases
keeping. Thus, governments around the world have already converted or are in the process of converting these
records into digital format, colloquially known as electronic health records. Examples of countries already using
such systems include the United States and the United Kingdom. Nevertheless, these case studies highlight
certain challenges in the implementation of such systems, particularly high costs and the lack of a sufficiently
explicit record keeping standard.

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 3

Recommendation
Learning from the lessons mentioned above, the first step towards the creation of a national electronic health
record system would be to standardize the format of record keeping. The criteria on types of data, data
frequency and filing method should be considered in consultation with other health and education agencies
prior to their conversion process. Furthermore, prudent privacy and information security policies must be
established. Once these processes have been completed, then the process of data digitalization can begin.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the benefits of technology (Cont’d)
3.6) Develop a system of telemedicine for
Telemedicine, a combination of medical information and communication technology innovations, allows 2019 - 2020
deployment as a healthcare service in
physicians to diagnose and administer treatment remotely. It is an alternative method for the delivery of
rural areas
universal healthcare services, suitable particularly for servicing remote locations. There are many types of
telemedicine. For example, Store and Forward telemedicine is used to transfer the medical records of a patient
electronically for evaluation by a physician at another location. In this case, there is no direct interaction
between the parties, hence a lower setup cost relative to other formats of telemedicine. Alternately, Real-Time
Interactive telemedicine allows two-way communication between the patient and the physician, which is
associated with higher implementation costs.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 3

Recommendation
Before telemedicine is implemented in Thailand, studies should be conducted to determine which format of
telemedicine is most suitable for each area.
Additionally, there should be a centralized and integrated medical record database which healthcare personnel
can easily access online. A proper information security and privacy framework should also be established as
well.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the benefits of technology (Cont’d)
Promote digital adoption among the elderly and A study by the World Bank indicated that Thailand is aging. People aged 65 or older currently account for 11 2017 - 2019
people with disability
percent of the total population. This figure is projected to increase to 25 percent in 2040. Several factors have
brought about this phenomenon, including higher incomes and better accessibility to healthcare services. Its
implications on social and economic policy are vast. For example, the social safety net for elders will demand
greater budgetary coverage from the government, while the shrinking labor force will affect wages, hence the
attractiveness of Thai labor.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 3

Recommendation
To accommodate the needs of these particular group of individuals, healthcare and other related government
services should be provided with better ease-of-access. This can be achieved through online channels; more
specifically, an online government portal through which elders can access public service information. Therefore,
government agencies should start improving their websites and electronic services that provide special
functionality for the elderly and people with disabilities.
Moreover, ICT training should also be provided among the elderly and people with disabilities. It can be
delivered in the form of content provided through the Community Digital Centers, which will allow citizens in
rural regions to enjoy the highest rate of accessibility.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 4 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020: Strategy 4
Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize governments’ work processes through the use of cloud computing and open data
4.1) Prepare the government personnel for the The survey on Thailand’s digital government readiness in 2016 indicated that 46 percent of the government 2017 - 2019
digital government transition
agencies surveyed do not have personnel certified in information and communication technology use.
Furthermore, 77 percent do not have personnel certified in ICT security. The demand for manpower is centered
on those with qualifications in network security, programmers, webmasters, system and database
administrators and graphic designers. The results of this survey reflect the need to improve the capacity of
government personnel to play a role in the development of digital government in Thailand.

4.2) Create an identity authentication system
whereby citizens can execute and
complete transaction with government
agencies

Recommendation
Thailand should proceed with the following actions:
 Train modern government executives to utilize digital technologies for public services through egovernment academies, and drive the digital transformation from within the agencies
 Prepare government personnel for the transition to paperless government
Transactions with government or public agencies largely rely on paper, while the capability of the citizen ID 2018 - 2019
smart card is yet to be fully realized.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 4

 Digital Thailand Plan,
Strategy 4

Recommendation
The government should create a framework for digital authentication so as to speed up transactions with the
government. In addition, the legal framework should be improved to accommodate electronic signatures.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize governments’ work processes through the use of cloud computing and open data (Cont’d)
4.3) Continue to enhance the capability of
Private sector organizations and governments around the world have increasingly turned their attention to the 2019 - 2020
government cloud and government open
use of open data and big data utilization. Many governments have created their own public open data. These
data platforms, and extend their usage for database contain a variety of public information, such as fiscal statistics, census results or export data. These
private sector utilization
efforts not only increase the transparency of the government, but also represent an opportunity for business
monetization and decrease accessibility costs, all of which benefit both the citizens and the private sector.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 4

The ASEAN Masterplan on Connectivity 2025 has called for the establishment of an ASEAN Open Data
Network. It is an initiative that targets the harmonization of open data standards among ASEAN Member States.
More specifically, it seeks to set regional standards on, for example, the frequency of the data collected and
the methodology of the data collection. Although this initiative does not go so far as to specify an integrated
ASEAN level open data platform, it does serve as a common ground on which ASEAN Member States can
jointly benefit from open data utilization.
The Electronic Government Agency (EGA) has taken the responsibility for Thailand’s open data platform
development. There are currently 790 data sets available. Relative to other ASEAN Member States with
advanced open data platforms, the number of data sets, analytical tools or the quality user interfaces in the
Thai platform needs to be further developed.
G-Cloud is an attempt to consolidate government data storage under a single roof. It will allow easier searching
and data collaboration across many government agencies. However, there are presently only a few agencies
exploiting its full benefit.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize governments’ work processes through the use of cloud computing and open data (Cont’d)
Recommendation
Thailand should proceed with the following actions:
 Continuously develop the government open data platform in terms of data complexity, volume of data
available, and analytical tools, while also encouraging private sector monetization
 Develop G-Cloud into a centralized government platform for data sharing and collaboration, accompanied
by new data analytical tools
 Collaborate with ASEAN Member States on government open data development, and push forward the
ASEAN Open Data Network
4.4) Fast track the development of citizenPresently, only a few government agencies provide seamless electronic services. These services enable 2017 - 2020
centric government
citizens to conduct paperless transactions with the government without the need for face-to-face interaction
e-services, and continuously improve and with officials. The Electronic Government Agency (EGA), a public organization under the Ministry of Digital
upgrade their functionality
Economy and Society, has recently issued the first half of the draft Digital Government Development Plan 2017
– 2018. The plan lays out the structure for internal system management, cross-agency communication
infrastructures, and recommendations for electronic service design. However, the implementation of this plan
remains lagging. No single government agency has been given authority to direct electronic government
development. An example of a best practice on electronic government development is Singapore, in which a
single agency, namely the Info-communications Development Authority of Singapore (IDA), is responsible for
developing and administrating electronic government in Singapore.

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 4

Recommendation
Thailand should proceed with the following actions:
 Continue to develop the electronically-enabled government and related e-services specified in the draft
Digital Government Development Plan 2017 – 2018 and other subsequent plans
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize governments’ work processes through the use of cloud computing and open data (Cont’d)
 Create a standard for government e-services, keeping in mind the service quality and ease-of-access for
the elderly and people with disabilities
 Designate a working group to push continuously for electronic services and website development
4.5) Develop a government digital
The digital transformation of government would place an immense amount of information on government cloud 2017 - 2019
infrastructure and database security
storage systems and servers. These sets of data include those belonging to ordinary citizens as well as
framework
confidential government data. Their digital connectivity exposes them to greater risk of hacking and data theft.

4.6) Cooperate with ASEAN Member States’
Governments in terms of electronic
government development, and create a
standard for the delivery of electronic
services

Recommendation
To prevent such incidents, the government should improve the security framework of its digital infrastructures,
including storage systems, cloud databases and government service servers.
Under the Charter for the ASEAN Economic Community (AEC), all members committed to the establishment 2019 - 2020 and
of the ASEAN single market. The facilitation of cross border mobility—specifically: the transportation of goods; continue onward
vehicle movement; cross border education and healthcare services; and free movement of labor—is essential
to its success. Nevertheless, these processes require a significant amount of paperwork, hampering its
efficiency and resulting in higher costs than the private sector will bear. Electronic government and government
e-services can improve these processes immensely.

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 4

 Digital Thailand Plan,
Strategy 4

Recommendation
Thailand should cooperate with other ASEAN Member States on the matter of cross border electronic
transactions, such as e-customs.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 5 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020: Strategy 5
Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for more intense competition in the ASEAN Community
5.1) Facilitate the entry of ICT specialists from A survey conducted in 2015 reported that the ICT industry is short of manpower by a staggering 13,169 people. 2017 - 2018
ASEAN Member States or other countries Current demands are for hardware specialists, system designers and analysts, programmers and executive
level information officers.

5.2) Create an online learning MOOCs
database that is accessible to the general
population

Recommendation
In the short run, the shortage may need temporary substitution by foreign workforces to ensure the continuous
growth of the ICT industry in Thailand.
The speedy transformation of society and the economy comes with the challenge for teachers of keeping their 2018 - 2019
content up to date. Massively Open Online Courses (MOOCs) is a format of educational content delivery that
was designed to address this challenge. With MOOCs, students will be able to access content through the
internet. Its key advantages are up-to-date content and a variety of courses offered, from which students can
choose according to their interest and preference. Presently, there are several successful MOOCs-based online
education platforms, many of which are private companies and some of which are non-profit, such as Coursera,
EdX or Udacity.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 5

 Digital Thailand Plan,
Strategy 5

Recommendation
The government’s efforts in improving accessibility to the education system may be addressed, in part, by
using MOOCs. First of all, it would allow students more flexibility with their choice of content. The government
should therefore begin work on establishing a MOOCs platform in Thailand. The initiation may begin from
within the government, but should also open opportunity for collaboration with educational institutions and
private educational content providers.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for more intense competition in the ASEAN Community (Cont’d)
5.3) Equip Thai labor with basic ICT skills
Information and communication technology has become an integral part of economic activity, in every industry 2017 - 2019
or sector. Digital capability, therefore, is essentially a foundation for workforce skill development. In response
to this, the government should incorporate digital training as a part of the primary education curriculum, and
encourage children to prepare for the evolving digital technologies that will affect their economic opportunities.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 5

Currently, the labor shortage is an obstacle to the growth of the ICT industry in Thailand. Not only is the number
of recent graduates in computer sciences low, but there is also a lack of the necessary skill to attract the
interest of employers. This shortage can be attributed to two underlying causes: 1) students are interested in
technology, but only a few go on to study computer science at a postgraduate level or higher and 2) college
curricula are unable to foster skills that match employers’ demands. This also causes employers to turn to
foreign labor as a substitute.
Recommendation
The solution to this problem is twofold. The first course of action is to increase the number of students who
enroll for higher degrees in computer science. The government must also encourage interest among the
younger generation in the career opportunities in this field. In addition, the issue of mismatched labor skills can
be address through curriculum improvement and student guidance. In this way, educational institutions can
properly adjust their attention to focus on developing skills that match the demands of the Thai and ASEAN
ICT industry.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for more intense competition in the ASEAN Community (Cont’d)
5.4) Establish a network of ICT experts at
Close collaboration between private sector organizations, research institutions and the academic sector is the 2017
local, ASEAN and international levels
key to successful technological innovation. In addition, the government’s involvement should be to provide
support in terms of funding and other kinds of financial support, such as tax exemption.

5.5) Collect data on the supply and demand of
ICT labor in Thailand

Recommendation
The ASEAN Community Blueprint 2025 also addresses cooperation in science and technology. It is an
opportunity that Thailand can take advantage of in terms of connecting the academic sector and research
institutions in ASEAN Member States.
New technology and innovations lead to a shift in labor market supply and demand. Tech start-ups that utilize 2017 - 2020 and
new technology usually find themselves in a position of seeking new personnel to accommodate growth in their continue onward
new business segment.

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 5

 Digital Thailand Plan,
Strategy 5

Recommendation
A constant survey of ICT workforce demand at local, regional and global levels would benefit skill development
planning in Thailand.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 6 Roadmap for Thailand’s Implementation under the ASEAN ICT Masterplan 2020: Strategy 6
Measures
Strategy 6: Promote safe and secure online usage
6.1) Review digital-related laws and regulations
which will promote the growth of digital
business and provide adequate consumer
protection

Rationale

Timeframe

Currently, Thailand is in the process of drafting the following digital related laws:
 The Digital Thailand Act
 The Electronic Transaction Act
 The Electronic Transactions Development Agency Act
 The Computer Misconduct Act
 The Cybersecurity Act
 The Private Information Act
 The National Broadcasting and Telecommunications Commission

2017 - 2020

Related Domestic Agendas
 Digital Thailand Plan,
Strategy 1
 Thailand’s ICT in ASEAN Strategy Post
2015,
Strategy 3

The presence of these legal frameworks produces a positive impact on the growth of the digital sector in
Thailand. Nevertheless, evolving technology comes with the challenge for industry regulators of needing to
review and update these laws so as to accommodate new types of digital businesses and prevent the
development of a legal vacuum.
Recommendation
In order to drive the changes in the legal framework that are necessary for the growth of the digital industry, a
special committee on digital law should be established. This committee would be responsible for overseeing
reviews and updates of Thailand’s digital regulatory framework within a timely fashion. This committee would
coordinate its work processes with the committee on global technological trends.
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Measures
Rationale
Timeframe
Strategy 6: Promote safe and secure online usage (Cont’d)
In addition, these acts set precedent on a new type of legal framework in Thailand. It is domestically novel and
deals with subject that is highly complex and dynamic. Therefore, law enforcement agencies and other
supporting organizations should be fully acknowledged of the authority vested in those acts. Through training
in the subject matter as well as topics related to digital businesses, legal enforcement will be objective and will
create positive impact on the digital industry in Thailand.
6.2) Prepare a response measure to tackle
Modern digital threats come in many forms and at every level. Critical infrastructures, such as the internet as 2017 - 2018
cybersecurity threats
well as financial or energy infrastructures, are essential to the functioning of a vibrant economic system. The
government should be prepared to respond to the threats associated with these infrastructures. Security
frameworks and responsible agencies should be designated. In addition, there should be coordination with
information and communication service providers.

6.3) Create awareness of the significance and
value of intellectual property (IP) and
strictly enforce intellectual property
protection

Recommendation
The ASEAN ICT Masterplan 2020’s actions include the matter of critical infrastructure security. Thailand should
involve itself in future activities related to this matter, including the CERT drill which is held annually.
The Property Rights Alliance’s Intellectual Property Index 2016 ranks Thailand’s intellectual property protection 2017 - 2020
environment at 65 out of 128 sample countries. A similar index by the World Economic Forum’s Global
Competitiveness Report 2015 – 2016 ranks Thailand at 113 out of 140 countries. These indices suggest that
intellectual property protection in Thailand remains in need of further development.

Related Domestic Agendas

 Digital Thailand Plan,
Strategy 6
 ASEAN ICT Strategic Plan Beyond
2015,
Strategy 3

 Digital Thailand Plan,
Strategy 6
 ASEAN ICT Strategic Plan Beyond
2015,
Strategy 3
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Measures
Rationale
Strategy 6: Promote safe and secure online usage (Cont’d)
An effective intellectual property protection environment and rule of law enforcement will spur confidence among
innovators and investors. These are crucial factors in the investment decision making process as they
guarantee the rights of the investors and/or innovators to exploit their inventions and protect their interests
against any threats that may rise from using them.

Timeframe

Related Domestic Agendas

Recommendation
The government should promote understanding of intellectual property law and its importance among citizens.
This can be done through a public disclosure of legitimate use of digital contents, such as copyright software
or the online publication of media content through social media.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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1.3 Timeline of Implementation
The timeframe for the implementation of each measure is presented in Figure 4
and Figure 5.
Figure 4 Timeline of the Roadmap for Thailand’s Implementation
กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่ำง (หน้ำที่ 1 จำก 4)
under the ASEAN ICT Masterplan 2020 (Figure 1 of 2)
#

2017

2018

2019

2020

>

Strategy 1

Create a masterplan to guide the
development of broadband internet
infrastructure and spectrum management

Increase the capacity of the internet infrastructure to accommodate future growth in both domestic and neighboring markets

Follow up with upcoming megatrend in new and advance technologies
Expand the coverage of domestic internet infrastructure to include underserved and border areas

Improve the legal and regulatory environment and provide
incentives to attract investment in cloud computing businesses
Improve efficiency in frequency allocation and management to
international standard

Strategy 2

Encourage Thai businesses to conduct online trade

Establish the ASEAN Business Forum to assist Thai businesses in finding new markets and partners in ASEAN
Create a database that contains specifics and origins with regard
to Thailand’s exports

กรอบเวลำกำรด
ำเนิ
นงำนของมำตรกำรต่
ำง (หน้ำที่ 2 จำก 4)
Improve the legal and
regulatory
environment to attract start-up
#

investment from both domestic and foreign entrepreneurs
Enact a comprehensive
2017 start-up support policies2018

2019

2020

Encourage greater technology adoption among SMEs

Connect and integrate ASEAN’s Business Insight database
Create an online educational content database which schools in
remote areas can use as complimentary input for their students

Strategy 3

Develop the Community Digital Centers as a focal point for government services
Promote decent conduct in the
digital world, and encourage
discrete use of the internet

Conduct feasibility study on Smart City development in Thai cities, and prepare necessary infrastructure to accommodate future
growth
Connect and integrate ASEAN Member States’ social databases,
e.g., education databases
Develop a system of telemedicine for deployment as a healthcare
service in rural areas
Promote digital adoption among the elderly and people with disability
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Figure 5 Timeline of the Roadmap for Thailand’s Implementation
กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่ำง (หน้ำที่ 3 จำก 4)
under the ASEAN ICT Masterplan 2020 (Figure 2 of 2)
#

2017

2018

2019

2020

>

Strategy 4

Prepare the government personnel for the digital government transition
Create an identity authentication system whereby citizens can
execute and complete transaction with government agencies
Continue to enhance the capability of government cloud and government
open data platforms, and extend their usage for private sector utilization

Fast track the development of citizen-centric government e-services, and continuously improve and upgrade their functionality
Develop a government digital infrastructure and database security framework

Strategy 5

Cooperate with ASEAN Member States’ Governments in terms of electronic government
development, and create a standard for the delivery of electronic services

Facilitate the entry of ICT specialists from ASEAN Member States
or other countries
Create an online learning MOOCs database that is accessible to
the general population

Equip Thai labor with basic ICT skills

กรอบเวลำกำรดำเนินงำนของมำตรกำรต่
ำง (หน้ำที่ 4 จำก 4)
Establish a network of ICT experts at

Strategy 6

#

local, ASEAN and international levels

Collect data2017
on the supply and demand of2018
ICT labor in Thailand

2019

2020

>

Review digital-related laws and regulations which will promote the growth of digital business and provide adequate consumer protection

Prepare a response measure to tackle cybersecurity threats
Create awareness of the significance and value of intellectual property (IP) and strictly enforce intellectual property protection

2. Thailand’s Cooperation with ASEAN in Information and Communication
Technology
In this section, each of the measures previously mentioned in section 2 will be
reconsidered together with the Action Points specified under the AIM 2020 in order to
identify and recommend projects that Thailand should initiate under the Masterplan. A brief
description of the project objective will also be presented.
The AIM 2020 did present a sample of projects that should be initiated under each
Action Point. Nevertheless, the samples were not specific in terms of number of projects or
the projects’ objectives. This suggests that there is room for flexibility in the project design,
as long as each project serves the goal of its relevant Action Point. However, in the event
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that a measure does not fit into any of the AIM 2020’s Action Points, examples of projects
will be given to illustrate potential forms of cooperation with other ASEAN Member States.
Thailand’s roadmap for ASEAN cooperation in ICT is presented in Table 7 to
Table 12.
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Table 7 Thailand’s Cooperation with ASEAN under the ASEAN ICT Masterplan 2020 in ICT Infrastructure Development
Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Examples of Project or Means of Cooperation
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation of becoming the center of internet exchange for CLMV group of countries
1.1) Create a masterplan to guide the development of broadband
Domestic process
internet infrastructure and spectrum management
1.2) Increase the capacity of the internet infrastructure to
Action Point “Reduce Development Disparities in Access and
 Initiate a project to study demand for data and broadband internet services in
accommodate future growth in both domestic and neighboring Affordability to Broadband Access and Improving ICT Interoperability”
neighboring countries. This effort is the foundation of Thailand’s vision of
markets
under Strategic Thrust 4 “ICT Infrastructure Development”
becoming the center for internet exchange among the CLMV group of countries
and can be achieved either through a direct cooperation with the governments of
the CLMV countries or under the umbrella of the AIM 2020.
 Provide assistance to Cambodia, Laos and Myanmar in their efforts to develop
domestic broadband internet infrastructures, while providing room for Thai private
sector involvement, which will pave the way for their investment in the future.
Furthermore, Thailand should provide guidance to the target countries’
telecommunications regulators with regard to their ongoing efforts in developing
appropriate legal frameworks and settling frequency disputes in border areas
connected to Thailand.
1.3) Follow up with upcoming megatrend in new and advance
Action Point “Monitor New Technology Developments and Trends”
Cooperate with ASEAN Member States to follow up on new innovations in digital or
technologies
information and communication technology. This will provide each country with the
under Strategic Thrust 3 “Innovation”
necessary input to update their law so as to accommodate new digital businesses that
utilize advanced forms of technology.
1.4) Expand the coverage of domestic internet infrastructure to
Action Point “Reduce Development Disparities in Access and
Initiate projects under the AIM 2020 to study the possible deployment of new or
include underserved and border areas
Affordability to Broadband Access and Improving ICT Interoperability” alternative technologies to increase internet access in remote and border areas.
under Strategic Thrust 4 “ICT Infrastructure Development”
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Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Examples of Project or Means of Cooperation
Strategy 1: Enhance the capability of domestic ICT infrastructure to accommodate future growth in domestic demand, and as a preparation of becoming the center of internet exchange for CLMV group of countries (Cont’d)
1.5) Improve legal and regulatory environment and provide
Action Point “Establish a Model Cloud Computing Platform for Use
Initiate projects under the AIM 2020 to study policy formulation that encourage
incentives to attract investment in cloud computing business
investment and growth in the ASEAN cloud computing and cloud service industry.
by Private and Public Sectors” under Strategic Thrust 4 “ICT
Infrastructure Development”
1.6) Improve efficiency in frequency allocation and management to Action Point “Harmonize Telecommunication Regulations Develop
Cooperate with ASEAN Member States under the framework of the AIM 2020 to
international standard
Guidelines for ASEAN Spectrum Regulatory Cooperation” under
harmonize spectrum management, and align Thailand’s frequency management plan
accordingly.
Strategic Thrust 6 “ICT in the ASEAN Single Market”
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 8 Thailand’s Cooperation with ASEAN under the ASEAN ICT Masterplan 2020 in Digital Economy Development
Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Examples of Project or Means of Cooperation
Strategy 2: Assist SMEs in finding new markets and adopting technologies for business efficiency, and create a start-up ecosystem that foster new entrepreneurs
2.1) Encourage Thai business to conduct online trade
Cooperate with ASEAN Member States under the AIM 2020 to study means of
Action Point “Promote Digital Trade in ASEAN” under Strategic
encouraging digital trade in ASEAN, which will serve as a starting point towards the
Thrust 1 “Economic Development and Transformation”
development of the ASEAN e-Marketplace, a regional online trade platform.
2.2) Establish the ASEAN Business Forum to assist Thai business By-country cooperation
Cooperate with other ASEAN Member States to create the ASEAN ICT Business
in finding new markets and partners in ASEAN
Forum.
2.3) Create a database that contains specifics and origins in
Domestic process
regards to Thailand’s exports
2.4) Improve legal and regulatory environment to attract start-up
Domestic process
investment from both domestic and foreign entrepreneurs
2.5) Enact a comprehensive start-up support policies
Action Point “Develop an Ecosystem Conductive to Support Start-ups A start-up support scheme requires all-around measures in knowledge, networking,
and Strengthen Enterprises” under Strategic Thrust 3 “Innovation” tax incentives and funding support, parts of which are domestic policy and can be
conducted internally.

2.6) Encourage greater technology adoption among SMEs
2.7) Connect and integrate ASEAN’s Business Insight database
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources

-

In terms of networking and investors relations, the AIM 2020 specifies a work plan
on creating a platform that connects start-ups and potential investors, an action inline with Thailand’s start-up support measures.
Domestic process
Domestic process
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Table 9 Thailand’s Cooperation with ASEAN under the ASEAN ICT Masterplan 2020 in Digital Society
Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Strategy 3: Create an equitable society where citizens can fully leverage the benefit of technology
3.1) Create an online educational content database in which
schools in distant area can use as a complimentary input for
their students
3.2) Develop the Community Digital Centers as a focal point for
Action Point “Develop a Next-Generation USO (‘USO 2.0’)
government services
Framework” and Action Point “Develop Best Practices for NextGeneration Telecenters” under Strategic Thrust 2 “People
Integration and Empowerment through ICT”

3.3) Promote decent conduct in the digital world, and encourage
discrete use of the internet

Action Point “Develop and Foster Cyber Wellness through
Guidelines, Education, and Outreach Programmes” under Strategic
Thrust 7 “New Media and Content”
Action Point “Develop Best Practice Guides and Standards for Smart
City Development” under Strategic Thrust 3 “Innovation”

3.4) Conduct feasibility study on Smart City development in Thai
cities, and prepare necessary infrastructure to accommodate
future growth
3.5) Connect and integrate ASEAN Member States’ social
By-country cooperation
database, e.g., education database
3.6) Develop the system of telemedicine for deployment as a
healthcare service in rural area
3.7) Promote digital adoption among elders and people with
disability
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources

-

Examples of Project or Means of Cooperation
Domestic process

Thailand should cooperate with other ASAEN Member States under the AIM 2020 to
study and share best practices on the implementation of policies related to the
provision of the Universal Service Obligation.
In addition, Thailand should also share details of its Community Digital Centers with
other countries in order to exchange ideas and comments that could be used to
improve the quality of delivery in Thailand.
Cooperate with ASEAN Member States under the AIM 2020 to recommend practices
on raising public awareness with regard to online threats, discretionary use of the
internet, and online screening for unsafe content.
Initiate cooperation with ASEAN Member States under the AIM 2020 to create the
ASEAN Smart City Index and in other topics related to Smart City development.
Cooperate with Singapore and Malaysia to study practices on social service
databases in health or education, etc.
Domestic process
Domestic process
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Table 10 Thailand’s Cooperation with ASEAN under the ASEAN ICT Masterplan 2020 in Electronic Government Development
Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Examples of Project or Means of Cooperation
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize governments’ work process through the use of cloud computing and open data
4.1) Prepare the government personnel for the digital government The ASEAN CIO Forum is an ongoing project that was initially
The ASEAN CIO Forum was first launched under the AIM 2015 to serve as a
transition
launched under the AIM 2015
platform for ASEAN Chief Information Officers to exchange ideas on the utilization of
new digital technologies and trends that might affect the global socioeconomic
landscape. Thai government officials and executives may find this knowledge useful
in their roles to drive digital economy growth in Thailand. Thus, they should be
encouraged to join this annually held event.

4.2) Create an identity authentication system that citizens can
execute and complete transaction with government agencies
4.3) Continue to enhance the capability of government cloud and
government open data platform, and extend their usage for
private sector utilization
4.4) Fast track the development of citizen-centric government eservices, an continuously improve and upgrade their
functionality

In addition, Thailand should organize and launch a similar kind of event in order to
enhance participation among Thai citizens.
Domestic process

Cooperation under the Masterplan on Connectivity 2025, the 6th
initiative “Establishment of the ASEAN Open Data Network”

Action Point “Develop Best Practices for e-Service Delivery” under
Strategic Thrust 7 “New Media and Content”

Share best practices with other ASEAN Member States on the development of
government open data platforms. In addition, ASEAN should make efforts to drive
the ASEAN Open Data Network, in which the ultimate goal is to harmonize the
differences in the various countries’ open data standards.
Initiate projects under the AIM 2020 to standardize government electronic services in
ASEAN and apply other countries’ best practices with Thailand’s existing e-services.
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Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Examples of Project or Means of Cooperation
Strategy 4: Develop a citizen-centric digital government, and revolutionize governments’ work process through the use of cloud computing and open data (Cont’d)
4.5) Develop a government digital infrastructure and database
Domestic process
security framework
4.6) Cooperate with ASEAN Member States Government in terms By country cooperation
The AIM 2020 does not specify any work plan related to ASEAN level cooperation in
of electronic government development, and create a standard
electronic government development. Nevertheless, Thailand may be able to
for delivery of electronic services
cooperate with specific countries on particulars such as:
 Exchange of best practices between agencies responsible for the development of
electronic government in each of the ASEAN Member States. This will also serve
as a foundation for a deeper cooperation in the future.
 Collaborate with Cambodia, Laos, Myanmar and Malaysia to facilitate electronic
means of goods certification and customs procedures.
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 11 Thailand’s Cooperation with ASEAN under ASEAN ICT Masterplan 2020 in Human Capital Development
Measures
Related Action Point under the AIM 2020
Examples of Project or Means of Cooperation
Strategy 5: Equip the domestic workforce with ICT skills, in preparation for more intense competition in the ASEAN Community
5.1) Facilitate entry of ICT specialist from ASEAN Member States
Action Point “Develop an Ecosystem Conductive to Support Start-ups Improve the quality of the ASEAN ICT skills standards and certification matching
or other countries
table in order to cover more specific skills and include standards from those
and Strengthen Enterprises” under Strategic Thrust 5 “Human
countries which had recently completed their skill standard certification. This can be
Capital Development”
achieved through cooperation under the AIM 2020.
5.2) Create an online learning MOOCs database that is accessible
Domestic process
to the general population
5.3) Equip Thai labor with basic ICT skills
Domestic process
5.4) Establish a network of ICT experts at local, ASEAN and
Action Point “Develop an Ecosystem Conductive to Support Start-ups Utilize the network of the ASEAN Centre of Excellence (CoE) to create a platform
international level
and Strengthen Enterprises” under Strategic Thrust 3 “Innovation” that allows ICT experts to exchange their academic ideas and perspectives related to
digital technologies. This can be achieved through cooperation under the AIM 2020.
5.5) Collect data on supply and demand of ICT labor in Thailand
Action Point “Continue Ongoing Efforts to Narrow the Gaps Between Initiate projects under the AIM 2020 to study demand and supply for skilled ICT labor
in Thailand and other ASEAN countries.
Demand and Supply in ICT Human Resource” under Strategic
Thrust 5 “Human Capital Development”
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources
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Table 12 Thailand’s Cooperation with ASEAN under ASEAN ICT Masterplan 2020 in Digital Security
Measures
Strategy 6: Promote safe and secure online usage
6.1) Review digital-related laws and regulation which will promote
the growth of digital business and provide sufficient consumer
protection
6.2) Prepare a response measure to tackle cybersecurity threat

Related Action Point under the AIM 2020

Examples of Project or Means of Cooperation
Domestic process

Action Point “Develop Regional Network Security Best Practices”
under Strategic Thrust 8 “Information Security and Assurance”
The ASEAN CIO Forum is an ongoing project that was initially
launched under the AIM 2015

6.3) Create awareness on the significance and value of intellectual
property (IP) and strictly enforce intellectual property protection
Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources

-

Initiate projects under the AIM 2020 and cooperate with other ASEAN countries to
establish a framework on critical infrastructure cyber threat responses.
Thailand should participate in an annually held ASEAN CERT Incident Drill and other
activities under the responsibility of the ASEAN Network Security Council.
Domestic process
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3. Examples of Projects
Examples of projects that should be undertaken are presented in this section.
Nevertheless, specification of any project in actual implementation phase may differ from
that being specified here. This is upon the discretion of the Ministry of the Digital Economy
and Society.
Projects presented here are classified as follows: projects that should be
undertaken domestically; and projects that should be undertaken under the AIM 2020. They
are presented in section 3.1 and 3.2 respectively.
3.1 Projects that Should be Undertaken Domestically
Project 1 Advisory Services on Finance, Strategy and Digital Marketing
Project Name
Related measures
Indicator

Advisory Services on Finance, Strategy and Digital Marketing
“Encourage Thai business to conduct online trade” under Strategy 1
The number of advisors giving recommendations to businesses on online
trading platform

Objectives

To arrange and provide advisory services in financial
management, strategy and digital marketing to Thai business
wishing to enter other markets in ASEAN
 Experienced professionals
 Ministry of Digital Economy and Society
 Specify the needs and requirements of Thai businesses in
different ASEAN Member States, for example, Thai television
and advertisement business in Vietnam, or digital content in
Philippines and Singapore.
 Find experienced professionals to provide consultation

Stakeholders
Activity

Timeframe

1 year
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Project 2 Revision of ICT Skill Development Scheme
Project Name
Related measures
Indicator
Objectives

Stakeholders

Activity

Timeframe

Revision of ICT Skill Development Scheme

“Equip Thai labor with basic ICT skills” under Strategy 5
 The number of ICT skill development curricula
 Lower number of unemployed ICT personnel
 To align ICT personnel skills to ASEAN’s demand
 To lower the number of unemployed ICT personnel in
Thailand
 The Ministry of Digital Economy and Society
 The Ministry of Education
 Department of Skill Development
 Academic institutions
 Study the current and future demand of ICT manpower for
each industry in the ASEAN Member States
 Revise the current ICT labor skill development curricula, and
coordinate with the Ministry of Education and Department of
Skill Development in order to add or curtail contents under
the curricula accordingly
 Lay down the work plan for ICT personnel skill development
in each module
1 year

Project 3 Joint Investment of Internet Infrastructure in Distant and Rural Areas
Project Name
Related measures
Indicator

Objectives

Joint Investment of Internet Infrastructure in Distant and Rural Areas
“Expand the coverage of domestic internet infrastructure to include
underserved and border areas” under Strategy 1
The number of investment projects jointly funded by Thai businesses
and the government to expand internet access coverage in distant and
rural areas in Thailand

 To create opportunity for private sector’s business expansion
 To open up opportunity for private sector’s participation in
serving underprivileged citizens
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Project Name
Stakeholders

Joint Investment of Internet Infrastructure in Distant and Rural Areas

Activity






Timeframe

4 years

Potential Thai investors
Ministry of Digital Economy and Society
The Board of Investment
Study the current coverage and cost of internet access in rural
and distant areas in Thailand
 Provide investment incentives, so service providers can lower
the service fee accordingly
 Publicize relevant information of joint investment schemes,
such as details on the areas or incentives provided
 Open up negotiations between the government and potential
investors

3.2 Projects that Should be Undertaken under the AIM 2020
Project 4 Connecting the National Single Windows Platform
to Facilitate Intra-ASEAN Trade
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator

Objectives
Targeted partner
countries
Stakeholders

Connecting the National Single Windows Platform
to Facilitate Intra-ASEAN Trade
“Encourage Thai businesses to conduct online trade” under Strategy 2
“Promote Digital Trade in ASEAN” under Strategic Thrust 1 “Economic
Development and Transformation”

 Improved Thailand’s position in the global logistics index and
trade facilitation index
 The creation of a trade data transfer system between
Thailand and other ASEAN countries
 To encourage and facilitate international trade
ASEAN Member States who express their interest (Particularly those
with border connected to Thailand, such as Myanmar, Laos, Cambodia
and Malaysia)

 The Ministry of Digital Economy and Society
 The Electronic Transaction Development Agency (ETDA)
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Connecting the National Single Windows Platform
to Facilitate Intra-ASEAN Trade

Project Name

 Department of International Trade Promotion
 The Customs Department
 Agencies responsible for international trade promotion in
targeted countries
 The customs department of targeted countries
 Develop a geolocation-based real-time tracking system
 Increase the coverage of the National Single Window system
to cover transaction in terms of government-to-government,
government-to-private sectors and between private sectors
 Increase the coverage of the National Single Window system
to other ASEAN countries
 Connect Thailand’s and partner countries’ trade database,
accessible information should include the types of goods,
expressed in its nomenclature designation, logistics and tariffs
 Make necessary amendment to laws and regulation to allow
transaction via the National Single Windows

Activity

Timeframe

1 year

Project 5 ASEAN-Wide Certification Authority (CA) Standardization
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator
Objectives

ASEAN-Wide Certification Authority Standardization
“Encourage Thai business to conduct online trade” under Strategy 2
“Promote Digital Trade in ASEAN” under Strategic Thrust 1 “Economic
Development and Transformation”

Targeted partner
countries
Stakeholders

ASEAN Member States who express their interest (Especially CLMV
countries)

Cooperation at ASEAN level in certification authority (CA)
To collaborate with other ASEAN Member States in order to
boost confident among users conducting electronic transaction in
the region
 Electronic Transaction Development Agency (ETDA)
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Project Name
Activity

Timeframe

ASEAN-Wide Certification Authority Standardization

 Collaborate with agencies responsible for Certification
Authority in each ASEAN Member States to find common CA
standard that is interoperable
 Conduct test run on the ASEAN-wide CA issuance
 Encourage CA issuers in Thailand to conform themselves
under the same ASEAN standard, so as to lay ground work
for other Thai project, such as the National Single Windows
 Promote coordination between Thailand National Root
Certification Authority and other ASEAN Member States’ CA
root agencies
1 – 2 years

Project 6 Development of Interoperable ASEAN Broadband Services
Project Name
Related measures

Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator
Objectives
Targeted partner
countries
Stakeholders
Activity

Development of Interoperable ASEAN Broadband Services
“Increase the capacity of the internet infrastructure to accommodate
future growth in both domestic and neighboring markets” under Strategy
1
“Reduce Development Disparities in Access and Affordability to
Broadband Access and Improving ICT Interoperability” under Strategic
Thrust 4 “ICT Infrastructure Development”
Recommendation on the development interoperable ASEAN broadband
services
To develop an efficient broadband services framework
CLMV countries

Telecommunication regulators in CLVM countries
 Conduct study on other region’s interoperable broadband
service framework, such as that of the European Union
 Establish a committee on the development of interoperable
ASEAN broadband service framework
 Consult with experts from the private sector or academic
institutions
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Project Name

Development of Interoperable ASEAN Broadband Services

 Publicize the result of the study so each ASEAN countries
can adjust their national broadband development strategy
accordingly
 Develop and publicize a concrete action in order to boost
confidence among private entities who invest in broadband
infrastructures
Timeframe

2 – 3 years

Project 7 ASEAN Start-up Funding Platform
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator

Objectives

Targeted partner
countries
Stakeholders

Activity

ASEAN Start-up Funding Platform
“Enact a comprehensive start-up support policies” under Strategy 2
“Develop an Ecosystem Conductive to Support Start-ups and Strengthen
Enterprises” under Strategic Thrust 3 “Innovation”

 The number of start-up in Thailand and other ASEAN Member
States who join this project
 The number of start-up in Thailand and other ASEAN Member
States who is able to attract investors
 To build a platform that connects start-up in ASEAN with
potential investors
 Promote collaboration between the private sector in terms of
innovation
ASEAN Member States who have expressed their interest

 Start-up in Thailand and other ASEAN Member States
 ASEAN Member States’ domestic agencies that are
responsible for start-up and digital business promotion
 Arrange and organize a platform, forum or event which allow
start-up to showcase their products or services with potential
investors
 Promote the abovementioned activity to potential investors,
such as those from Japan, Republic of Singapore, Republic
of Korea, the United States, etc.
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Project Name

ASEAN Start-up Funding Platform

 Select highly promising Thai start-up, and provide training on
business negotiation and product presentation
Timeframe

2 – 3 years

Project 8 ASEAN Mobile Application Challenges
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator
Objectives

ASEAN Mobile Application Challenges
“Enact a comprehensive start-up support policies” under Strategy 2
“Develop an Ecosystem Conductive to Support Start-ups and Strengthen
Enterprises” under Strategic Thrust 3 “Innovation”

 The number of project participants
 To encourage Thai businesses to develop application for
deployment in other ASEAN Member States
 To open up a showcase opportunity for new application
developer

Targeted partner countries ASEAN Member States who express their interest
Stakeholders
 Application developer in Thailand

Activity

 Application developer in ASEAN
 The Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 Agencies responsible for start-up or digital business
promotion in ASEAN
 Arrange and organize a competition on mobile application
with contents related to ASEAN countries
 Summit request for sponsorship from a renowned digital
business in Thailand and other ASEAN countries in order to
attract potential participants

Timeframe

6 months

Project 9 ASEAN Cooperation in Critical Infrastructure Security
Project Name
Related measures

ASEAN Cooperation in Critical Infrastructure Security
“Prepare a response measure to tackle cybersecurity threat” under
Strategy 6
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Project Name
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator

Objectives
Stakeholders
Activity

Timeframe

ASEAN Cooperation in Critical Infrastructure Security
“Develop Regional Critical Information Infrastructure Resilience
Practices” under Strategic Thrust 8 “Information Security and Assurance”

 A more effective response to international cyber threat that
poses risks upon critical infrastructures in Thailand
 Cooperation between ASEAN Member States in critical
infrastructure security
To lay foundation of cooperation between ASEAN Member
States in critical infrastructure security
 ThaiCERT
 Other ASEAN Member States’ CERT authority
 Study best practices on critical infrastructure threat response
 Develop a defense mechanism to protect critical infrastructures
in Thailand
2 – 3 year

Project 10 A Study of Community Digital Centers Basic Functionality and Standard
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator
Objectives

Targeted partner
countries

A Study of Community Digital Centers Basic Functionality and
Standard
“Develop the Community Digital Centers as a focal point for government
services” under Strategy 3
“Develop a Next-Generation USO (‘USO 2.0’) Framework” under
Strategic Thrust 2 “People Integration and Empowerment through ICT”

The number of Community Digital Centers with up to standard
functionality and services
 To create standard on basic functionality of the Community
Digital Centers
 To connect various government electronic services with the
Community Digital Centers
 To plan the phase of Community Digital Centers establishment
 To implement such standard on the Community Digital Centers
ASEAN Member States who express their interest.
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Project Name

A Study of Community Digital Centers Basic Functionality and
Standard

Stakeholders
Activity

Community Digital Centers nationwide
 Jointly conduct the study on Community Digital Centers basic
functionality and services with other ASEAN Member States
 Train local citizen to serve in the Community Digital Centers
 Standardize the services and functionality of the Community
Digital Centers as planned, and implement routine quality
checkup

Timeframe

2 – 3 years

Project 11 ASEAN Cloud Computing Platform
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator
Objectives
Targeted partner
countries
Stakeholders

Activity

ASEAN Cloud Computing Platform
“Improve legal and regulatory environment and provide incentives to
attract investment in cloud computing business” under Strategy 1
“Establish a Model Cloud Computing Platform for Use by Private and
Public Sectors” under Strategic Thrust 4 “ICT Infrastructure
Development”
Recommendation on the development of ASEAN Cloud Computing
Platform
To study and recommend the development of ASEAN Cloud Computing
Platform
ASEAN Member States who express their interest

 The Electronic Government Agency (EGA)
 The Electronic Transaction Development Agency (ETDA)
 Academic and research institution involved in technology
development
 Conduct study to determine best practices in cloud computing
platform development in Europe to create an interoperable
and reliable one in ASEAN
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Project Name

ASEAN Cloud Computing Platform

 Identify practice that suits best with Thailand and other
ASEAN countries, and further develop into a standardized
platform with usable toolkits
Timeframe

1 year

Project 12 Development of the ASEAN Smart Cities Index
Project Name
Related measures
Related Action Point
under the AIM 2020
Indicator
Objectives
Targeted partner
countries
Stakeholders

Activity

Timeframe

Development of the ASEAN Smart Cities Index
“Develop Best Practice Guides and Standards for Smart City
Development” under Strategic Thrust 3 “Innovation”

The creation of the ASEAN Smart Cities Index
To create the ASEAN Smart Cities Index, which will serve as a
foundation to a deeper cooperation in smart cities development
ASEAN Member States who express their interest.

 The Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 Agencies responsible for the development of smart cities in
other ASEAN countries
 Study the development of other internationally recognized
smart cities indices
 Initiate a discussions with stakeholders, including those from
government agencies and private sectors responsible for the
development of smart cities in ASEAN, to collect necessary
data needed for smart cities index development
 Develop the ASEAN Smart Cities Index score for cities in
ASEAN
9 months to 1 year

Project 13 Survey on Thailand’s and ASEAN’s ICT Labor Demand
Project Name
Related measures

Survey on Thailand’s and ASEAN’s ICT Labor Demand

“Collect data on supply and demand of ICT labor in Thailand”
under Strategy 5
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Project Name
Related Action Point
under the AIM 2020

Survey on Thailand’s and ASEAN’s ICT Labor Demand
“Continue Ongoing Efforts to Narrow the Gaps Between Demand and
Supply in ICT Human Resource” under Strategic Thrust 5 “Human
Capital Development”

Indicator

Data on ICT labor demand in Thailand and other ASEAN
Member States
To collect data needed to analyze the status of the ICT labor
market in Thailand and other ASEAN Member States
 The National Statistical Office
 The Labor Market Research Division, Department of
Employment, the Ministry of Labor
 Draw out a work plan for an annual survey of ICT labor supply
and demand in Thailand and other ASEAN Member States
 Collaborate and share information on ICT labor supply and
demand with other ASEAN Member States
 Conduct study on the ICT labor current and future demand in
each ASEAN Member States
 Analyze and predict upcoming trend or change in the ICT
labor market
2 years

Objectives
Stakeholders

Activity

Timeframe
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