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Thailand Challenge

ความท้าทายของประเทศไทย :
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล

เพื่ อสร้าง

“Digital Ecosystem”
ดร. ตฤณ ทวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สานักงานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2

3

65th
from 85
Best in internet Quality element:
47th

Research key elements:
internet quality, affordability, e-security, online
government services and e-infrastructure as key
4
elements.

43th
from 132

AI Readiness

8

ขับเคลื่อน Digital Transaction และ
Ecosystem ผ่าน 4 ประเด็นท้าทาย
Digital Future
Readiness
Right-Balanced
Governance
Digital Transformation
and Adoption
Digital Literacy, Skills
and Protection

PREFERABLE SCENARIO OF
DIGITAL ECOSYSTEM IN
THE NEXT 5 YEARS

(ร่าง) แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570
เน้นการผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
เป้าหมายหลัก : รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่ มขึ้น
เป็นไม่ต่ากว่า 8,800 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

เกษตร : GDP
สาขาเกษตร
เติบโต 4.5% ต่อปี

การแพทย์ : สัดส่วน
มูลค่าเพิ่ มต่อ GDP
เพิ่ มเป็น 1.7%

เทคโนโลยีดิจิทัล :
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ มต่อ
GDP เพิ่ มขึ้นเป็น 30%

SMEs : สัดส่วน GDP
ของ SMEs เพิ่ มเป็น
40%

ตัวชี้วัด : ดัชนีรวม (Composite Index)
สะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม : มูลค่า
GDP จากเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพิ่ มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 1%

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติท่ี 4

ความพร้อมของ
ระบบสาธารณสุข
ในการรับมือกับโรค
ระบาด

ความพร้อมในการ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล (Digital
Competitiveness Ranking by IMD)
อยู่ใน 33 อันดับแรก ภายในปี 2570

ความสามารถของภาครัฐในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ (IMD) อยู่ใน 15 อันดับแรก
ภายในปี 2570

่ วกับ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกีย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เหมาะสม

ต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยเป็นเครื่องมือสาคัญในกรสร้างโอกาส
ความยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ของประเทศ
เป้าหมายภาพรวม
• ตัวชี้วัด 1:

มูลค่าเพิ่ มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนต่อ GDP เพิ่ มขึ้นเป็น 30%

• ตัวชี้วัด 2:

อันดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันทางดิจิทัล
(WDCR) ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 30

หมายเหตุ: ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

พั ฒนากลไกและสนับสนุน
การใช้ โครงสร้างพื้ นฐาน
ดิจิทัล (Digital
Infrastructure) และ
ecosystem ที่จาเป็น
เพื่ อให้การทาธุรกรรมฯ
สร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม

พั ฒนากลไกและสนับสนุน
การใช้ มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เพื่ อสร้างความ
เชื่อมั่นอานวยความสะดวก
ในการทาธุรกรรมฯ ภายใต้
การกากับดูแลที่เหมาะสม
เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่า
เทียม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรูใ้ นการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

รับฟังความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2566 - 2570
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องค์ประกอบเพื่อพิจารณาสาหรับการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายหลัก 2 หมุดหมาย
6. ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

นโยบายและแผน DE 20 ปี
Gap Analysis จากแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564-65
ฉากทัศน์จากการจัดทา Strategic Foresight จาก 5 ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคต (STEEP)
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•
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• Fragmentation
• Geo-politics
• Dual Standard/
Multipolar world
• Terrorism

Aging Society
Inequality
Digital Literacy
Re-skill/ Up-skill
COVID-19

AI, Robotics
AR / VR, Metaverse
6G
Blockchain
Quantum Computing
Digital Twins
Digital fraud

GDP in Digital Economy
Platform Economy
Cashless Society
Smart City
Digital Asset
Cryptocurrency

BCG / ESG
SDG
COP26
Digital Pollution

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 - 2570
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Digital Ecosystem for Competitiveness of a Nation
ความเชื่อมโยง

▪ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
▪ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.
2561-2580)

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
“ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างโอกาส ความยั่งยืนและความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศ ”

เป้าหมายที่ 1

ตัวชี้วัด

มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วน
ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 30%

เป้าหมายที่ 2
อันดับความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขันทางดิจิทัล (IMD)
ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 30 ภายใน ปี 2570

3

ยุทธศาสตร์

2

ยุทธศาสตร์

1

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570

4

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัล (Digital
Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้
การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น อานวยความสะดวกใน
การทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแล
อย่างเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่าเทียม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(Supportive Ecosystem
and Infrastructure)

(Rule-based Approach to
Digital Governance and
Standard)

(Digital Adoption for
Economic
Transformation)

(Empowered Digital
Citizen)

• มีกลไกที่สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital
Infrastructure) และระบบนิเวศ
ที่ทันสมัยส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนัยสาคัญ
• จานวนผู้ให้บริการไทย/
ผู้ประกอบการไทยในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในแต่ละ
ปีเพิ่มขึ้น
กว่าปีฐาน

• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ใน 4 ด้าน
(ความสามารถในการแข่งขัน/ ความ
สอดคล้องกับสากล/ความเหมาะสม
กับสภาพสังคม/ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรม)
• ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการที่
ได้รับการรับรอง/ตรวจประเมินโดย
มาจากมาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้าน
ธุรกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

• ประเทศไทยมี Digital Adoption
และ Digital Leader มากกว่า
ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี
• การเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่
ส่งผลสาคัญต่อการเพิ่ม digital
GDP มีอัตราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
15% ต่อปี (YOY)

• World digital competitiveness
ของ IMD เสา Knowledge แต่ละ
ปีมีอันดับไม่ต่ากว่าอันดับที่ 42
และอยู่ภายใน อันดับที่ 40 ในปี
2570
• คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสือ่ สาร
สนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของ
ประเทศไทย ที่ระดับ 72 คะแนน
ในปี 2570 (GCI 4.0)

1)

1)

1)

1)

2)

สร้างกลไกการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล/ระบบนิเวศ เช่น
Trust framework and
Interoperability
สร้างความร่วมมือ เพื่อ
สนับสนุนความเชื่อมโยงหรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้าง
impact ในวงกว้าง

2)
3)

พัฒนาและส่งเสริมการใช้
มาตรฐานธุรกรรมฯ ในภาครัฐ
และเอกชน ที่ทัดเทียมสากล
แข่งขันได้ และสร้างความยั่งยืน
(Digital sustainability)
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนา
และ การสื่อสารทางด้านกฎหมาย
ที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ใช้ข้อมูลเชิงอนาคตหรือการวิจัย
เพื่อสร้างแผนงานด้านมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์หรือทบทวนความ
เหมาะสม

2)
3)

ยกระดับมาตรฐานระบบการ
บริการของไทยให้สามารถแข่งขัน
ในระดับสากลได้
สนับสนุนระบบการบริการ
ภาคเอกชนให้สามารถเชื่อมต่อได้
กับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ
การบริการที่ได้รับมาตรฐาน
(PR&NETWORK)

2)

3)

สร้าง Knowledge &
Awareness แก่ประชาชน
ให้สามารถเปลี่ยนผ่าน
การทาธุรกรรมฯ อย่างเท่าทัน
และเท่าเทียม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
ธุรกรรมฯ ให้เพียงพอ ตรงความ
ต้องการและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณาตัวชีว้ ัดระดับ (ร่าง) แผนฯ 2566 - 2570
ตัวชี้วัดที่ 1
มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 30%
ในปี 2570
ด้านการผลิต (Production approach) ธนาคารพาณิชย์
กิจกรรมให้คาปรึกษา
ด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
ด้านรายได้ (Income approach)
การค้าดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล
ด้านการใช้จ่าย (Expenditure approach)
การอุปโภคของเอกชนด้านดิจิทัล
รายจ่ายหมวดการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์และค่าบริการ
โทรศัพท์ ซอฟต์แวร์ และค่าอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัดที่ 2
อันดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันทาง
ดิจิทัล (IMD) ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 30 ภายในปี 2570*
หมายเหตุ ปี 2564 อันดับ 38
ปี 2563 อันดับ 39
โดยมีหัวข้อที่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปสนับสนุน 10 ด้าน ดังนี้
1. Digital/Technology skills
2. Starting Business
3. Communication Technology
4. Internet Users
5. E-Participation
6. Internet Retailing
7. Attitudes toward globalization
8. Use of big data and analytics
9. E-Government
10. Cybersecurity

*สาหรับแผนสภาพัฒน์ฯ ฉ.13 : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
(Digital Competitiveness Ranking by IMD) อยู่ใน 33 อันดับแรก ภายในปี 2570
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ยุทธศาสตร์

1

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ

เ
อเอกชน
เ

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

1. Thailand Digital ID ecosystem
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2568)
(Joint KPI)

• ความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ • ประชาชนใช้ Digital ID ที่ได้มาตรฐาน มีจานวน
ไม่ว่าจะเป็นการชาระเงิน การขนส่ง การซื้อขาย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30 ล้าน Accounts
จะกระตุ้นให้เกิดการ Digitalize ในทุกภาคส่วน
มากขึ้น (Digital GDP)

2. โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลอื่นๆ
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2568)

• โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เพียงพอในการรองรับ • 2566 ระบุโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น/ต้อง
การเติบโต และอานวยความสะดวกในการกระตุ้น
ส่งเสริมที่เกี่ยวกับ E-transaction และ
การเติบโตของภาคดิจิทัล (Digital GDP)
ดาเนินการสร้างความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานนั้นในปี 2567-70 โดยวัดผลจากจานวน
ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าว
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1

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ

เ
อเอกชน
เ

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

3. โครงการบริการยืนยันตัวตนด้วย
ดิจิทัลไอดีสาหรับบุคคลต่างชาติ
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2567)

• ความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบการชาระเงิน การขนส่ง การซื้อขาย
ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการ Digitalize ในทุกภาคส่วน
มากขึ้น (Digital GDP)
• อานวยความสะดวกในการให้บริการ ทางการ
เงิน การลงทุน และการท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติ

• มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของ
บริการภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

4. สนามทดสอบนวัตกรรมใหม่
(Sandbox ที่เกี่ยวกับบริการ Digital ID
ภาครัฐและเอกชน)
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-70)

• ความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ดิจิทัลไอดี
สาหรับบริการภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการ
ยืนยันตัวตนเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น และส่งเสริม
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Digital GDP)

• การมีสนามทดลองเพื่อประเมินความเสี่ยง
ของกระบวนการก่อนนาไปใช้จริง
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1

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ
5. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลผู้มีอานาจในการทาธุรกรรม/
นิติกรรมของนิติบุคคล ในรูปแบบที่.
ตรวจสอบด้วยดิจิทัลได้

เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• อานวยความสะดวกและเพิ่มความเชื่อมั่นในการทา
ธุรกรรมฯ ธุรกิจดาเนินงานได้อย่างง่าย
ส่งผลต่อการใช้ระบบดิจิทัลของภาคธุรกิจในระยะยาว
(Digital GDP)

• ภาคธุรกิจสามารถ
ทาธุรกรรมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ยกระดับความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมฯ ทาให้ปริมาณ
การทาธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น (Digital GDP)
• มาตรฐานกากับการใช้งานระบบดิจิทัล พัฒนา
Regulatory Framework เพิ่ม Digital
Competitiveness เสา Technology

• เพิ่มประสิทธิภาพ
การทาธุรกรรมและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้น

(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2567)

6. แนวทางการเชื่อมโยง
ระบบและข้อมูลของระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(Interoperability) สาหรับประเทศไทย โดย
อ้างอิงแนวทางหรือประยุกต์ใช้มาตรฐาน
สากลต่าง ๆ เช่น Open ID Connect
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)
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1

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ

7. การนาร่องการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลของระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลกับต่างประเทศผ่าน
ระบบ NDTP และระบบ Smart
Financial เป็นต้น
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2567)

เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• การอานวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างประเทศ • ได้ระบบการทาธุรกรรมระหว่าง
ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการค้า ก่อประโยชน์ในภาพรวม
ประเทศและเกิดการเพิ่ม
(Digital GDP)
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
• การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ให้กับประเทศไทย
• ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันจะช่วยพัฒนา Business
Agility และพัฒนา digital Competitiveness
เสา Future Readiness
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พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ

เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

8. แพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพระดับชาติ
(NDHP) (ปีที่ดาเนินการ: 2566-2568)

• การอานวยความสะดวกด้วยแพลตฟอร์ม จะช่วยให้การใช้งาน
ระบบสุขภาพดิจิทัลขยายตัวมากขึ้น และยกระดับ Digital
GDP ในภาคสาธารณสุขดิจิทัล

• เชื่อมโยงกับผู้บริการได้รวดเร็ว
และมีข้อมูลระดับปฐมภูมิไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. โครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ
(One Identification :
ID One SMEs)
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

• ระบบการติดตามและส่งเสริมแก่ SMEs ซึ่งจะช่วยให้สามารถ • ระบบของการติดตาม SME และ
ยกระดับให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจในรูปแบบ
สร้างกลไกส่งเสริมกลุ่ม SME
ดิจิทัล และขับเคลือ่ น Digital GDP
ได้อย่างทันท่วงที
• ระบบการติดตามจะช่วยให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการราย
ย่อยสามารถปรับตัวและรองรับการเปลีย่ นผ่านและพัฒนาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะสร้าง Digital Competitiveness ผ่าน
เสา Future Readiness
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โครงการ

1. โครงการ
Digital service governance
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2570)

พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อานวยความสะดวก
ในการทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่าเทียม
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน
• เพิ่ม Digital Competitiveness
เสา Technology
• สร้างความน่าเชื่อระดับสากลให้แก่
การบริการดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการทาธุรกรรม และสร้าง
การขยายตัวของ Digital GDP

เป้าหมายโครงการ
• ได้มาตรฐานหรือแนวทางการดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น AI, Blockchain, Quantum
Computing, Metaverse, Data Sharing
• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ มีค่าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ใน 4 ด้าน (ความสามารถในการแข่งขัน/
ความสอดคล้องกับสากล/ความเหมาะสมกับสภาพสังคม/ลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม)
• ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในมาตรฐาน/
หลักเกณฑ์ด้านธุรกรรมฯ ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทุกปี)

23
23

ยุทธศาสตร์

2

พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อานวยความสะดวก
ในการทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่าเทียม

โครงการ

2. โครงการ Digital Ecosystem Foresight
เพื่อสนับสนุน Governance
Framework
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2570)

3. โครงการการจัดเก็บภาษีตามหลักเกณฑ์
OECD
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2567)

เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• มีการคาดการณ์อนาคต เพื่อเตรียมการสาหรับการ • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีการถูกนาไป
จัดทากรอบการกากับดูแล ซึ่งจะพัฒนา
execute อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
Regulation Framework และ Technology
Framework อันจะขับเคลื่อน Digital
Competitiveness เสา Technology
• มาตรฐานกากับการใช้งานระบบดิจิทัล พัฒนา
Regulatory Framework
เพิ่ม Digital Competitiveness
เสา Technology
(ในหัวข้อย่อย Starting a business)

• สร้างความเป็นธรรมใน
การจัดเก็บภาษี/รักษาฐานภาษีของประเทศ
• ยกระดับมาตรฐานภาษีระหว่างประเทศ และ
ป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษี/ การโอนย้าย
กาไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่า
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พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อานวยความสะดวก
ในการทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่าเทียม

โครงการ

เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

4. โครงการจัดทากฎระเบียบ
การใช้บริการระบบคลาวด์ กลางภาครัฐและ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศ
ไทย(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2570)

• มาตรฐานกากับการใช้งานระบบดิจิทัล พัฒนา
Regulatory Framework เพิ่ม Digital
Competitiveness เสา Technology
• ปรับปรุงและส่งเสริมการดาเนินงานภาครัฐดิจิทัล ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนา E-Government ให้เติบโต

• ระบบการให้บริการคลาวด์กลางของประเทศ
ไทย มีมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย
น่าเชื่อถือ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ข้อมูลของประเทศไทย และนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ

5. โครงการกาหนด guideline
ในกระบวนที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัล
ภาครัฐ (Common Process)
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

• มาตรฐานกากับการใช้งานระบบดิจิทัล พัฒนา
Regulatory Framework เพิ่ม Digital
Competitiveness เสา Technology
• ปรับปรุงและส่งเสริมการดาเนินงานภาครัฐดิจิทัล
ซึ่งจะช่วยพัฒนา E-Government ให้เติบโต

• แนวทางปฏิบัติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
กระบวนที่พบในบริการดิจิทัลภาครัฐ 8
กระบวนการ ตาม ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
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โครงการ

6. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อานวยความสะดวก
ในการทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่าเทียม
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

• มาตรฐาน/หลักเกณฑ์ภัยคุกคามทางด้าน
Cybersecurity รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
Emerging Technology, Geopolitics และ Cyber
Attack Cyber Attack ในรูปแบบต่างๆ

เป้าหมายโครงการ

• จานวนหน่วยงานภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สาคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย
มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 70 ในปี 2566) ด้วย
การพัฒนาขีดความสามารถ กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล ของ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศ
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โครงการ
1.

โครงการ Thailand Digital
Transformation Maturity ใน High
value sector
(ปีที่ดาเนินการ:2566-2568)

2.

Smart Tourism
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2570)

รอ Confirm

ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)
เอกชน

หน่วยงาน

เ
อ
เอกชน
เ

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทย
• ประเทศไทยมี Digital Adoption และ Digital
• ใน high value sector ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
Leader มากกว่าร้อยละ 80
ให้กับธุรกิจ (Digital GDP)
• การวัดระดับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิจิทัล อานวยความสะดวกในการกาหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุง และ
อานวยความสะดวกแก่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล (Digital Competitiveness)
• การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยระบบ Smart Tourism
จะกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวม
(Digital GDP)

• ระบบอานวยความสะดวก การท่องเที่ยวการ
วางแผน การจัดการด้านการเงินการเชื่อมโยง
สภาพภูมิอากาศ และสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่ม
จานวนการทาธุรกรรมฯ ใน sector สาคัญของ
ประเทศ
27
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3

โครงการ
3.

โครงการระบบต่อยอดข้อมูลกลางด้าน
สวัสดิการ เพื่อให้บริการผ่าน Citizen
Portal
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2568)

4. โครงการส่งเสริม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายโครงการ

เป้าหมายแผน
• ฐานข้อมูลที่เพียงพอ และใช้งานได้จริง จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ลดระยะเวลาการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในทุก
ภาคอุตสาหกรรม (Digital GDP)

•

• ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยใน high value sector
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Digital GDP)
• การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ และความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล จะช่วยพัฒนา Future Readiness ให้แก่ Digital
Competitiveness Index

• เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงพัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้าและบริการด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการไทย และเพิ่ม
จานวนการทาธุรกรรมฯ ใน sector สาคัญของ
ประเทศ

หน่วยงานรัฐมีกระบวนการทางานที่เป็นรูปแบบดิจิทัล
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้
ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติตต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว โดยจานวนบริการใน
รูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม
60 บริการ ระหว่าง พ.ศ. 2566-69
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โครงการ

ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

5. โครงการสารวจและศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรมดิจิทัล
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

• ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล จะเป็นปัจจัยที่ถูกคานึงถึงการกาหนด
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม และช่วย
กระตุ้นการเติบโตของ Digital GDP ของประเทศ
• ฐานข้อมูลและการกาหนดนโยบาย จะอานวยความสะดวกให้แก่
อุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งการให้บริการ และการค้าดิจิทัล ซึ่งรากฐานที่ดี
จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัลที่เข้มแข็งให้
ประเทศไทย

• รายงานผลการสารวจ และศึกษาข้อมูลดิจิทัล

6. โครงการพัฒนาระบบ
แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการ
บริหารจัดการข้อมูลด้าน
กาลังคนฯ (EWE)

• การพัฒนากาลังคนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
จะช่วยยกระดับ Future Readiness ให้ Digital Competitiveness

• เชื่อมโยงระบบ E-tax invoice เพื่อนาส่ง
กรมสรรพากร
• ระบบเชื่อมต่อกับระบบ TPQI-NET ในการ
นาส่งรายได้
• ระบบบริหารจัดการทรัพยากร และการ
บารุงรักษาระบบ

(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2567)
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โครงการ

ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• ฐานข้อมูลที่เพียงพอ และใช้งานได้จริง
จะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ลดระยะเวลาการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศในทุกภาคอุตสาหกรรม (Digital GDP)

• ได้แหล่งรวบรวมข้อมูล SMEs เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การพิจารณาในการดาเนินธุรกิจ
ต่างๆ ในภาคเอกชน

8. โครงการศูนย์กลาง การให้บริการ
ฐานองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
หลักสูตรการศึกษา (e-Education
Hub) (ปีที่ดาเนินการ: 2566-2569)

• การพัฒนากาลังคนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยยกระดับ Future
Readiness ให้ Digital Competitiveness

• มีศูนย์กลางการให้บริการด้านการศึกษาที่ครบวงจร
ณ จุดเดียว และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Contribution to GDP)

• ปรับปรุงการวัดมูลค่า Digital GDP ให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาไป และเป็นไปตาม
กรอบสากล (Digital GDP)

•

7.

โครงการศูนย์กลางข้อมูล
SMEs แห่งชาติ (Big Data)
(ปีที่ดาเนินการ:2566-2568)

(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่า Digital Economy Contribution
to GDP ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลตรงเป้าและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย ทางดิจิทัลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• ลดความเหลื่อมล้า กระจายการเข้าถึง การกระตุ้นการทา
ธุรกรรมฯ (Digital GDP)
• ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับ Future Readiness ภายใต้ Digital
Competitiveness

• ประชาชนและภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Digital law/ Digital STD และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและมีความมั่นใจในการ
ทาธุรกรรมฯ มากขึ้น

2. โครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการ
ปัญหาออนไลน์ (1212ETDA)
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2570)

• บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน Digital
Government และยกระดับการเป็น e-Government
(Digital Competitiveness)

• ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเป็น
ศูนย์รับเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบให้มีการส่งต่องาน
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
พัฒนาดิจิทัล

• กระจายการเข้าถึง กระตุ้นการทาธุรกรรมฯ (Digital GDP)
• ยกระดับ Future Readiness ภายใต้ Digital
Competitiveness

• มีอาสาสมัครพัฒนาดิจิทัล 2,000 คน

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพดิจิทัล
เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี
(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2570)

(ปีที่ดาเนินการ: 2566-2569)
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4. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม
(Anti Fake News Center: AFNC)

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย ทางดิจิทัลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน

เป้าหมายโครงการ

• สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นการทาธุรกรรมฯ
ได้อย่างมั่นใจของประชาชน กระตุ้น Digital GDP ในภาพรวม

•

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้ผลิตสื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

• กระจายการเข้าถึง กระตุ้นการทาธุรกรรมฯ (Digital GDP)
• ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับ
Future Readiness ภายใต้ Digital Competitiveness

•

ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลแก่ผู้สูงอายุ รวมถึง
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุ

• กระจายการเข้าถึง กระตุ้นการทาธุรกรรมฯ (Digital GDP)
• ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับ
Future Readiness ภายใต้ Digital Competitiveness
• สร้างความรู้เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ ส่งผลให้การทาธุรกรรมฯ
มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น (Digital GDP)

•

สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจการใช้ไซเบอร์
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์ม
ในการสร้างความตระหนักรู้

(ปีที่ดาเนินการ:2566-2570)

5. โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ
(ปีที่ดาเนินการ : 2566)

6. โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส
เป็นกาลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)
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โครงการศึกษา Thailand Digital
Outlook ประจาปี พ.ศ. 2566
(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

8.

โครงการสารวจข้อมูลสถานภาพ
การรู้เท่าทันสื่อและสาร สนเทศ
ของประเทศไทย

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย ทางดิจิทัลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เอกชน

หน่วยงาน

เป้าหมายแผน
• ฐานข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย
ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ
ในด้านดิจิทัลผ่านทุกภาคส่วน (Digital GDP) ช่วยสร้าง Digital
Competitiveness ให้ประเทศไทย

เป้าหมายโครงการ
• ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศในระดับ
สากลในการประเมินผลนโยบาย การพัฒนา
ด้านดิจิทัลและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

• ผลการสารวจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยกาหนดนโยบายการขับเคลื่อน • รายงานสารวจระดับจังหวัด ระดับภาค และ
และยกระดับประชากรไทยให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนใน
ระดับประเทศ
อนาคต (Future Readiness, Digital Competitiveness)

(ปีที่ดาเนินการ: 2566)

9. โครงการฝึกซ้อมเพื่อการป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยง จากภัย
คุกคามไซเบอร์ของประเทศ

• มาตรฐาน/หลักเกณฑ์ภัยคุกคามทางด้าน Cybersecurity
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน Emerging Technology,
Geopolitics และ Cyber Attack Cyber Attack ในรูปแบบ
ต่างๆ

• ยกระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญทางด้าน
สารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อม
สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบความ
รุนแรง (ร้อยละ 60 ในปี 2566)
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ประเด็นระดมความคิดเห็น
ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติ และเป้าหมาย SDG
ความเชื่อมโยงเป้า Digital GDP และความาสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล
ความคิดเห็นรายยุทธศาสตร์:
▪ บทเรียนการดาเนินการที่ผ่านมา
▪ สิ่งที่ควรทาในอนาคต
▪ ความท้าทายที่ควรเตรียมการ
▪ โอกาสสาคัญที่ควรคว้าไว้
Strategic Foresight & Back-casting
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ระดับที่ 1

ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติและ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 - 2570
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติ บโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมันคง
่ (ความปลอดภัยไซเบอร์
และการคุกคามทางเทคโนโลยี)

ระดับที่ 2

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ
ลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคน
สมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่ อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็ นประเทศชัน้ นาด้านสิ นค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็ นจุดหมายของการท่องเที่ ยวที่เน้ นคุณภาพ
และความยังยื
่ น
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็ นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็ นศูนย์กลางด้านดิ จิทลั และอุตสาหกรรม
อิ เล็กทรอนิ กส์อจั ฉริ ยะ ของอาเซี ยน

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ที่ ทนั สมัย มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพนื้ ที่ และ
เมืองอัจฉริ ยะที่ น่าอยู่
ปลอดภัย เติ บโตได้อย่างยังยื
่ น

ระดับที่ 3

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง
มีศกั ยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2566 - 2570
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพืน้ ฐานดิ จิทลั
ทีจ่ าเป็ น เพือ่ รองรับการทาธุรกรรมฯ
และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
เพือ่ สร้างความเชือ่ มันและอ
่
านวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลอย่างเหมาะสม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ พร้อม
ยกระดับความพร้อมด้านกาลังคน (Manpower) และ
บริหารจัดการข้อมูลจากการทาธุรกรรมฯ
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ความเกี่ยวโยงของเป้าหมาย SDGs และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 - 2570

“ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ในทุกพื้นที่ ทุกเวลา
ด้วยการมีความเชือ่ มันภายใต้
่
การมีกฎหมาย มาตรฐาน และการอานวยความสะดวกตามหลักสากล นาไปสูก่ ารเป็ นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าทันการเปลีย่ นแปลง”
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพืน้ ฐานดิ จิทลั
ทีจ่ าเป็ น เพื่อรองรับการทาธุรกรรมฯ
และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
เพื่อสร้างความเชื่อมันและอ
่
านวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลอย่างเหมาะสม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ พร้อม
ยกระดับความพร้อมด้านกาลังคน (Manpower) และ
บริหารจัดการข้อมูลจากการทาธุรกรรมฯ

1) ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการของไทยให้สามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้
2) สนับสนุนระบบการบริการภาคเอกชนให้สามารถ
เชือ่ มต่อได้กบั ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการทีไ่ ด้รบั
มาตรฐาน (PR&NETWORK)

1) สร้าง Knowledge & Awareness แก่ประชาชน
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ให้สามารถเปลีย่ นผ่านการทาธุรกรรมฯ อย่างเท่าทันและเท่า
เทียม
2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกรรมฯ ให้เพียงพอ ตรงความ
ต้องการและเท่าทันการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและแลกเปลีย่ นความรู้
ด้านการวิจยั และพัฒนาฯ

1) สร้างกลไกการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั /ระบบนิเวศ
เช่น Trust framework and Interoperability
2) สร้างความร่วมมือ เพือ่ สนับสนุนความเชือ่ มโยงหรือ
การแลกเปลีย่ นข้อมูล เพือ่ การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้าง impact ในวงกว้าง

1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานธุรกรรมฯ ในภาครัฐ
และเอกชน ทีท่ ดั เทียมสากล แข่งขันได้ และสร้างความ
ยังยื
่ น (Digital sustainability)
2) ส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาและการสือ่ สารทางด้าน
กฎหมายทีเ่ อื้อต่อเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของไทย
3) ใช้ขอ้ มูลเชิงอนาคตหรือการวิจยั เพือ่ สร้างแผนงานด้าน
มาตรฐานและกฎเกณฑ์หรือทบทวนความเหมาะสม

ประเด็นระดมความคิดเห็น
ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติ และเป้าหมาย SDG
ความเชื่อมโยงเป้า Digital GDP และความาสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล
ความคิดเห็นรายยุทธศาสตร์:
▪ บทเรียนการดาเนินการที่ผ่านมา
▪ สิ่งที่ควรทาในอนาคต
▪ ความท้าทายที่ควรเตรียมการ
▪ โอกาสสาคัญที่ควรคว้าไว้
Strategic Foresight & Back-casting
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Market Sizing Digital GDP
Indirect (Priority) Sector

Communication Industry

Information Technology Industry

Direct Sector
Services

Software
Digital Media
Hardware

Managed Services
Integration Services
Support Services
Online Services
Software Development
Digital Content
End-user Equipment
IT Equipment
Hardware Components

Service Provision

Wireless
Wireline
Interconnection

Network Equipment
(Hardware & Proprietary
Software)

Wireless
Wireline
Interconnection

Product Development
Marking, Sales & Distribution
Consumer Retailing
Internet Banking

Retail
Financial

Logistics

Auto Manufacturer & Components
Autonomous Driving
Connected Travel Services
Booking and Trip Planning Services
Airline Services
Tour Services
Healthcare Services
Medical Equipment
Pharmacies & Distribution
Courier & Logistic Services
Marine Shipping /Air Freight/ Rail Freight / Trucking

Professional
Services

Legal / Audit / Accounting / Consulting
Human Resource Management & Development

Automotive

Aviation, Travel
and Tourism
Hospitality & Healthcare

Electricity
Mining and Metal

Chemistry and Advanced Materials
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WDC ranking analyzes and ranks countries’ ability to adopt and explore digital technologies leading to transformation in
government practices, business models and society in general leading to overall competitiveness

Relation between Competitiveness and Digital Competitiveness
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IMD World Competitiveness & World Digital Competitiveness 2021
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โครงการสาคัญภายใต้
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570
การบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

1.

2.

3.

4.

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital
Infrastructure) และ ecosystem ที่จาเป็น เพื่อให้การทา
ธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อานวย
ความสะดวกในการทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลอย่าง
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเท่า
เทียม

จานวน
โครงการ
(รวม 33
โครงการ)

เป้าหมายที่ 1
มูลค่าเพิ่มดิจิทัลต่อ
GDP

9 โครงการ

√

6 โครงการ

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

9 โครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

9 โครงการ

เป้าหมายที่ 2 อันดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันทางดิจิทัล (IMD) *
Knowledge
1

(Direct)

√
(Indirect)

√
(Direct)

√
(Indirect)

√

√

Technology

Future readiness

2

3

4

√

√

√

√

√

√

√

5

6

7

8

9

10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

* 1. Digital/Technology skills 2. Starting Business 3. Communication Technology 4. Internet Users 5. E-Participation 6. Internet Retailing
7. Attitudes toward globalization 8. Use of big data and analytics 9. E-Government 10. Cybersecurity
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ความเชื่อมโยงแผนฯ กับปัจจัยหลักของ WDCR 2021: knowledge, technology and future readiness
Knowledge (18 criteria)
Talent
Educational assessment PISA - Math
International experience
Foreign highly-skilled personnel
Management of cities
Digital/Technological skills
Net flow of international students

Training and Education
Employee training
Total public expenditure on education
Higher education achievement
Pupil-teacher ratio (tertiary education)
Graduates in Sciences
Women with degrees

Scientific Concentration
Total expenditure on R&D (%)
Total R&D personnel per capita
Female researchers
R&D productivity by publication
Scientific and technical employment
High-tech patent grants

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ที่จาเป็น เพื่อรองรับการทาธุรกรรมฯ
และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลอย่างเหมาะสม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ พร้อมยกระดับ
ความพร้อมด้านกาลังคน (Manpower) และบริหาร
จัดการข้อมูลจากการทาธุรกรรมฯ

1) สร้างกลไกการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/ระบบ
นิเวศ เช่น Trust framework and
Interoperability
2) สร้างความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง
หรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้าง impact ในวง
กว้าง

1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานธุรกรรมฯ ใน
ภาครัฐและเอกชน ที่ทัดเทียมสากล แข่งขันได้ และ
สร้างความยั่งยืน (Digital sustainability)
2) ส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาและการสื่อสาร
ทางด้านกฎหมายที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
3) ใช้ข้อมูลเชิงอนาคตหรือการวิจัยเพื่อสร้างแผนงาน
ด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์หรือทบทวนความ
เหมาะสม

1) ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการของไทยให้
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
2) สนับสนุนระบบการบริการภาคเอกชนให้สามารถ
เชื่อมต่อได้กับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการที่ได้รบั
มาตรฐาน (PR&NETWORK)

1) สร้าง Knowledge & Awareness แก่ประชาชน
ให้สามารถเปลี่ยนผ่านการทาธุรกรรมฯ อย่างเท่าทันและ
เท่าเทียม
2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกรรมฯ ให้เพียงพอ ตรง
ความต้องการและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
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ความเชื่อมโยงแผนฯ กับปัจจัยหลักของ WDCR 2021: knowledge, technology and future readiness
Technology (18 criteria)
Regulatory Framework
Starting a business
Enforcing contracts
Immigration laws
Technological regulation
Scientific research legislation
Intellectual property rights

Capital
IT & media stock market capitalization
Funding for technological development
Banking and financial services
Investment risk
Venture capital
Investment in Telecommunications

Technological Framework
Communications technology
Mobile Broadband subscribers
Wireless broadband
Internet users
Internet bandwidth speed
High-tech exports (%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ที่จาเป็น เพื่อรองรับการทาธุรกรรมฯ
และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลอย่างเหมาะสม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ พร้อมยกระดับ
ความพร้อมด้านกาลังคน (Manpower) และบริหาร
จัดการข้อมูลจากการทาธุรกรรมฯ

1) สร้างกลไกการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/ระบบ
นิเวศ เช่น Trust framework and
Interoperability
2) สร้างความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง
หรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้าง impact ในวง
กว้าง

1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานธุรกรรมฯ ใน
ภาครัฐและเอกชน ที่ทัดเทียมสากล แข่งขันได้ และ
สร้างความยั่งยืน (Digital sustainability)
2) ส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาและการสื่อสาร
ทางด้านกฎหมายที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
3) ใช้ข้อมูลเชิงอนาคตหรือการวิจัยเพื่อสร้างแผนงาน
ด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์หรือทบทวนความ
เหมาะสม

1) ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการของไทยให้
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
2) สนับสนุนระบบการบริการภาคเอกชนให้สามารถ
เชื่อมต่อได้กับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการที่ได้รบั
มาตรฐาน (PR&NETWORK)

1) สร้าง Knowledge & Awareness แก่ประชาชน
ให้สามารถเปลี่ยนผ่านการทาธุรกรรมฯ อย่างเท่าทันและ
เท่าเทียม
2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกรรมฯ ให้เพียงพอ ตรง
ความต้องการและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
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ความเชื่อมโยงแผนฯ กับปัจจัยหลักของ WDCR 2021: knowledge, technology and future readiness
Future Readiness (14 criteria)
Adaptive Attitudes
E-Participation
Internet retailing
Tablet possession
Smartphone possession
Attitudes toward globalization

Business Agility
Opportunities and threats
Innovative firms
Agility of companies
Use of big data and analytics
Knowledge transfer

IT Integration
E-Government
Public-private partnerships
Cyber security
Software piracy

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ที่จาเป็น เพื่อรองรับการทาธุรกรรมฯ
และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแลอย่างเหมาะสม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ พร้อมยกระดับ
ความพร้อมด้านกาลังคน (Manpower) และบริหาร
จัดการข้อมูลจากการทาธุรกรรมฯ

1) สร้างกลไกการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล/ระบบ
นิเวศ เช่น Trust framework and
Interoperability
2) สร้างความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง
หรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้าง impact ในวง
กว้าง

1) พัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานธุรกรรมฯ ใน
ภาครัฐและเอกชน ที่ทัดเทียมสากล แข่งขันได้ และ
สร้างความยั่งยืน (Digital sustainability)
2) ส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาและการสื่อสาร
ทางด้านกฎหมายที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
3) ใช้ข้อมูลเชิงอนาคตหรือการวิจัยเพื่อสร้างแผนงาน
ด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์หรือทบทวนความ
เหมาะสม

1) ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการของไทย
ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
2) สนับสนุนระบบการบริการภาคเอกชนให้
สามารถเชื่อมต่อได้กับภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการที่
ได้รับมาตรฐาน (PR&NETWORK)

1) สร้าง Knowledge & Awareness แก่ประชาชน
ให้สามารถเปลี่ยนผ่านการทาธุรกรรมฯ อย่างเท่าทันและ
เท่าเทียม
2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกรรมฯ ให้เพียงพอ ตรง
ความต้องการและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
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ประเด็นระดมความคิดเห็น
ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติ และเป้าหมาย SDG
ความเชื่อมโยงเป้า Digital GDP และความาสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล
ความคิดเห็นรายยุทธศาสตร์:
▪ บทเรียนการดาเนินการที่ผ่านมา
▪ สิ่งที่ควรทาในอนาคต
▪ ความท้าทายที่ควรเตรียมการ
▪ โอกาสสาคัญที่ควรคว้าไว้
Strategic Foresight & Back-casting

45

Digital Ecosystem for Competitiveness of a Nation
ความเชื่อมโยง

▪ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
▪ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.
2561-2580)

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
“ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างโอกาส ความยั่งยืนและความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศ ”

เป้าหมายที่ 1

ตัวชี้วัด

มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วน
ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 30%

เป้าหมายที่ 2
อันดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขัน
ทางดิจิทัล (IMD)
ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 30 ภายใน ปี 2570

3

ยุทธศาสตร์

2

ยุทธศาสตร์

1

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570

4

พัฒนากลไกและสนับสนุนการใช้
โครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัล (Digital
Infrastructure) และ ecosystem
ที่จาเป็น เพื่อให้
การทาธุรกรรมฯ สร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม

พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น อานวยความสะดวกใน
การทาธุรกรรมฯ ภายใต้การกากับดูแล
อย่างเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความเท่าเทียม

ผลักดันให้เกิดการใช้งาน
ระบบการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (Adoption)

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมั่นคงปลอดภัย
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(Supportive Ecosystem
and Infrastructure)

(Rule-based Approach to
Digital Governance and
Standard)

(Digital Adoption for
Economic
Transformation)

(Empowered Digital
Citizen)

• มีกลไกที่สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital
Infrastructure) และระบบนิเวศ
ที่ทันสมัยส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนัยสาคัญ
• จานวนผู้ให้บริการไทย/
ผู้ประกอบการไทยในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในแต่ละ
ปีเพิ่มขึ้น
กว่าปีฐาน

• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ใน 4 ด้าน
(ความสามารถในการแข่งขัน/ ความ
สอดคล้องกับสากล/ความเหมาะสม
กับสภาพสังคม/ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรม)
• ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการที่
ได้รับการรับรอง/ตรวจประเมินโดย
มาจากมาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้าน
ธุรกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

• ประเทศไทยมี Digital Adoption
และ Digital Leader มากกว่า
ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี
• การเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่
ส่งผลสาคัญต่อการเพิ่ม digital
GDP มีอัตราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
15% ต่อปี (YOY)

• World digital competitiveness
ของ IMD เสา Knowledge แต่ละ
ปีมีอันดับไม่ต่ากว่าอันดับที่ 42
และอยู่ภายใน อันดับที่ 40 ในปี
2570
• คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสือ่ สาร
สนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของ
ประเทศไทย ที่ระดับ 72 คะแนน
ในปี 2570 (GCI 4.0)

1)

1)

1)

1)

2)

สร้างกลไกการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล/ระบบนิเวศ เช่น
Trust framework and
Interoperability
สร้างความร่วมมือ เพื่อ
สนับสนุนความเชื่อมโยงหรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้าง
impact ในวงกว้าง

2)
3)

พัฒนาและส่งเสริมการใช้
มาตรฐานธุรกรรมฯ ในภาครัฐ
และเอกชน ที่ทัดเทียมสากล
แข่งขันได้ และสร้างความยั่งยืน
(Digital sustainability)
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนา
และ การสื่อสารทางด้านกฎหมาย
ที่เอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ใช้ข้อมูลเชิงอนาคตหรือการวิจัย
เพื่อสร้างแผนงานด้านมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์หรือทบทวนความ
เหมาะสม

2)
3)

ยกระดับมาตรฐานระบบการ
บริการของไทยให้สามารถแข่งขัน
ในระดับสากลได้
สนับสนุนระบบการบริการ
ภาคเอกชนให้สามารถเชื่อมต่อได้
กับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ
การบริการที่ได้รับมาตรฐาน
(PR&NETWORK)

2)

3)

สร้าง Knowledge &
Awareness แก่ประชาชน
ให้สามารถเปลี่ยนผ่าน
การทาธุรกรรมฯ อย่างเท่าทัน
และเท่าเทียม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
ธุรกรรมฯ ให้เพียงพอ ตรงความ
ต้องการและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
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ประเด็นระดมความคิดเห็น
ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติ และเป้าหมาย SDG
ความเชื่อมโยงเป้า Digital GDP และความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล
ความคิดเห็นรายยุทธศาสตร์:
▪ บทเรียนการดาเนินการที่ผ่านมา
▪ สิ่งที่ควรทาในอนาคต
▪ ความท้าทายที่ควรเตรียมการ
▪ โอกาสสาคัญที่ควรคว้าไว้
Strategic Foresight & Back-casting
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Framing and
scanning to identify
trends
and signals
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Driver of Changes for Thailand Digital Future
Digital as a
Cross-cutting Issue

Identity
Firewall

Sustainable
Transformation

Beyond the
Boundary

Workforce of
the Future

Power of
Intelligence

Rational
Utopia

Age of Digital
Warfare

Virtual
Experience

ConvergenceDivergence
Twist

Peer-to-Peer
Network

Digital
Reincarnation

The New
Gold Rush

Justice in the
Cyberspace

Programmed
Flesh and Blood

AI-tist
Masterpiece

e-Wallet
Society

Twin
Developme
nt

Digital
Ownership

Living an Agile
Lifestyle

Fast-speed
Breakthroughs

Digital
Spillover

Footprint Last on the
(Digital) Space

Fingerprints
for Sale

Digital Transaction

Artificial Intelligence

Digital Identity

Internet
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ประเด็นระดมความคิดเห็น: Strategic Foresight & Back-casting
Foresight

Planning & Action

การกาหนด “กรอบ” ประเด็นที่
ต้องการแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ รวบรวมปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการ
วางแผน

กาหนดกรอบอนาคตต่างๆ ที่เป็นไปได้

ขั้นตอนการ Framing

ขั้นตอนการ Scanning

ขั้นตอนการ Forecasting

▪ ระบุประเด็นที่ต้องการแก้ไข หา Key
Issues
▪ นิยาม Domain ที่ต้องการศึกษา
▪ กาหนดช่วงเวลาทีต่ ้องการวิเคราะห์
อนาคต
▪ ทา Domain Map เพื่อระบุผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

Focal Issues

▪ ทา Environmental Scanning ผ่าน
เครื่องมือต่างๆ อาทิ PEST, STEEP
▪ รวบรวม Global Context ต่างๆ
▪ วิเคราะห์ Strong & Weak Signal

Research & Scan

▪ ระบุปัจจัยขับเคลื่อน และความไม่
แน่นอนต่างๆ (Drivers &
Uncertainties)
▪ วิเคราะห์ Signal เพื่อระบุ Baseline
Scenarios และ Alternative
Scenarios

Baseline Scenarios และ
Alternative Scenarios

พัฒนาและคัดเลือกกรอบอนาคตที่ต้องการ สร้างแนวทางการดาเนินการไปสู่อนาคตที่
(Preferred Future)
ต้องการ
ขั้นตอนการ Visioning

ขั้นตอนการ Planning

ระบุกิจกรรมการดาเนินงานที่องค์กรต้อง
ทาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ขั้นตอนการ Acting

▪ ระบุวิสัยทัศน์ที่ต้องการตาม Preferred ▪ วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
▪ กาหนด Action Agenda และตัวชี้วัดในการดาเนินงาน
future
▪ พัฒนาประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ▪ สนับสนุนองค์กรให้สามารถดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้
เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ▪ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถคิดวิเคราะห์แนวทางการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์เองได้ เพื่อเป็นทางเลือกเมือ่ ต้อง
เผชิญกับ Alternative Scenario

Preferred Future

Strategies & Plan

Action
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Q&A
ดาวน์โหลดเอกสาร
และร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่ มเติม

