ิ
บทสรุปผูบ้ รหาร
่
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

เสนอตอ่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

โดย
ิ และคอมพวเตอร์
ิ
ิ
่
ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนกส์
แหงชาต
ิ
ิ
่
สํานักงานพัฒนาวทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหงชาต
ิ
กระทรวงวทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ิ
สงหาคม
2552

บทสรุปผูบ้ ริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

(1)

ิ
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-------------------------I. ความนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ซึ$งได้ให้
ความสําคัญต่ อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ที$มีต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังพ
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ั
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ เพื$อพัฒนาคนให้มสี ุข
ั
ภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปญญามี
ความสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา มีคุณธรรม นําความรอบรู้
มีสมั มาชีพ มีความมันคงในชี
$
วติ
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็ นฐานทีม$ นคงของประเทศ
ั$
เพื$อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ั
สงบ สันติ และแก้ปญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็ นสุข
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยื
$ น เพื$อให้เศรษฐกิจมีคุณภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจมี
ความสมดุลมากขึนD มีเสถียรภาพและความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีว ภาพ และสร้า งความมัน$ คงของฐานทรัพยากร และ
คุณภาพสิง$ แวดล้อม เพื$อให้เกิดการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร รักษาคุณภาพ
สิง$ แวดล้อม และวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยมุ่งหวังให้ธรรมาภิบาลของประเทศใน
ทุกภาคส่วนดีขนDึ ตลอดจนสร้างองค์ความรูป้ ระชาธิปไตย
ทังD นีD ในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ไว้ในแนวทางการพัฒนา
หลายด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพืDนฐาน ICT เพื$อสนับสนุ นการปรับโครงสร้างการผลิต การใช้ ICT
เพื$อการเข้าถึงแหล่งเรียนรูเ้ พื$อการเรียนรู้ตลอดชีวติ การพัฒนาการให้บริการและการดําเนินงานของรัฐใน
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่ ICT ฉบับที 1
2.2 กรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบท
ในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ฉบับที$ 2 ได้คํานึ งถึงกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรือ IT 2010 ซึ$งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
้
เมื$อวันที$ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยกรอบนโยบาย IT 2010 ได้กาํ หนดเปาหมายสํ
าคัญสามประการ คือ
1) เพิม$ ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื$องมือพัฒนาประเทศ เพื$อยกระดับประเทศไทย
ให้อยู่ในกลุ่มประเทศทีม$ ศี กั ยภาพเป็ นผูน้ ํา (potential leaders) อันดับต้นๆ โดยใช้ดชั นีผลสัมฤทธิ X
ทางเทคโนโลยีของสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นเครื$องประเมินวัด
2) เพิม$ จํานวนแรงงานความรูข้ องประเทศไทยให้เป็ นร้อยละ 30 ของแรงงานในประเทศทังD หมด
3) พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิม$ สัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมทีเ$ กีย$ วข้องกับการใช้ความรู้
เป็ นพืนD ฐานให้มมี ลู ค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
้
เพื$อให้บรรลุเปาหมายดั
งกล่าว กรอบนโยบาย IT 2010 ได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศสู่
ั
สัง คมแห่ ง ภู มิป ญญาและการเรี
ย นรู้ไ ว้ 5 ด้า น ได้แ ก่ e-Industry, e-Commerce, e-Government,
ั ยทีเ$ กีย$ วข้อง
e-Education และ e-Society โดยสามารถสรุปความเชื$อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทงั D 5 ด้านและปจจั
กับทุกกลยุทธ์ ได้แก่ นวัตกรรม ความรู้ การวิจยั และพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคน และ
ั ย
โครงสร้างพืDนฐานด้านโทรคมนาคม ซึง$ หากได้มกี ารพัฒนาตามกลยุทธ์ 5 ด้าน โดยพัฒนาฐานที$เป็ นปจจั
เชื$อมโยงไปพร้อมกัน ก็จะนําไปสูก่ ารพัฒนาทีย$ งยื
ั$ น
กรอบนโยบาย IT 2010 ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่แผนกลยุทธ คือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื$อสารของประเทศไทย ฉบับที$ 1 พ.ศ. 2545-2549 ที$มกี ารกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
้
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการไว้ชดั เจน โดยมีเปาหมายที
ส$ าํ คัญดังนีD
1) พัฒนา/ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ ICT
2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิม$ การประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษา และฝึกอบรม
4) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื$อการพัฒนาประเทศทีย$ งยื
ั$ น
้
เพื$อให้บรรลุซ$งึ เปาหมายของการพั
ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารอย่างเป็ นรูปธรรม
แผนแม่ บ ท ICT ฉบับ ที$ 1 ได้กํา หนดยุ ท ธศาสตร์ห ลัก ไว้ 7 ด้า น ได้แ ก่ 1) พัฒ นาอุ ต สาหกรรม ICT
2) ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย 3) ปฏิรปู และสร้างศักยภาพการวิจยั และพัฒนาด้าน ICT
4) ยกระดับพืDนฐานสังคมไทยเพื$อการแข่งขันในอนาคต 5) พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเพื$อมุ่งขยาย
ตลาดต่างประเทศ 6) ส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT และ 7) ใช้ ICT ในการบริหาร
และบริการของภาครัฐ
แผนแม่บท ICT ฉบับที$ 2 จึงได้รบั การพัฒนาขึนD โดยพิจารณาถึงความต่อเนื$องในเชิงนโยบาย
ภายใต้กรอบ IT 2010 รวมถึงเร่งรัดแก้ไขจุดอ่อนทีส$ ่งผลให้แผนแม่บท ICT ฉบับที$ 1 ไม่สามารถบรรลุ
้
เปาหมายได้
อย่างสมบูรณ์

บทสรุปผูบ้ ริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

(4)

2.3 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในเวทีโลกโดยภาพรวม เมื$อพิจารณาจากดัชนีชDวี ดั ระดับสากล
อาทิ Networked Readiness Ranking, e-Readiness Ranking พบว่าจัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื$อ
เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื$นในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิง$ ประเทศเพื$อนบ้านอย่างสิงคโปร์และ
มาเลเซีย พบว่าประเทศเพื$อนบ้านมีอนั ดับการพัฒนา ICT ทีส$ งู กว่าประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี
ปั จจัยสําคัญที ฉุดรังA อันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี คือ ความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืAนฐานสารสนเทศและการสือสาร ซึง$ ยังมีไม่เพียงพอและยังแพร่กระจายไม่ทวถึ
ั $ งทําให้
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื$อต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีค$ วร ดังนันD การพัฒนาโครงสร้างพืนD ฐานด้าน ICT จึงเป็ นประเด็น
ั
สําคัญประการหนึ$งทีแ$ ผนแม่บท ICT ฉบับที$ 2 ต้องพิจารณาแก้ไขปญหา
ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวสอดคล้องกับการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)
ของการพัฒนา ICT ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทฯ ในส่วนของโครงสร้างพืนD ฐาน ซึง$ แม้จะ
พบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาโครงข่ายหลัก (Backbone Network) ทีร$ บั -ส่งข้อมูลได้มากขึนD และรวดเร็ว
ยิง$ ขึนD ซึ$งจะช่วยรองรับความต้องการของประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารได้เพิ$ม ขึนD อย่างต่อเนื$อง แต่ ยงั คง
ั
ประสบปญหาความเหลื
$อมลํDาในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) ของกลุ่มคนที$อยู่ใ น
ภูมภิ าค/ท้องถิน$ ทีอ$ ยู่ห่างไกล และผูด้ อ้ ยโอกาสในด้านอื$นๆ เช่น ผูพ้ กิ าร จึงต้องมีการขยายโครงข่ายทังD ในเชิง
พืนD ทีแ$ ละคุณภาพของโครงข่ายให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ$ ขึนD โดยเฉพาะการกระจายโอกาสในการเข้าถึง ICT ใน
ระดับโครงข่ายปลายทาง (Last Mile Access) ทีเ$ ชื$อมต่อผูใ้ ช้กบั โครงข่ายหลัก
อย่ า งไรก็ต าม เทคโนโลยี ไ ด้ มีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื$ อ ง รวมถึ ง การหลอมรวมเทคโนโลยี
(technological convergence) ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ$ สาร และเทคโนโลยีการแพร่
ภาพกระจายเสียง เปิ ดโอกาสให้ประเทศไทยมีทางเลือกและสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเหล่านีDเพื$อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพืนD ฐานทีม$ อี ยู่แล้วและในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ความเหลื$อมลํDาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตภูมภิ าคหรือในชนบทห่างไกลได้ โดยการใช
เทคโนโลยีทม$ี ปี ระสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูงขึนD ในราคาทีล$ ดลง
ในส่วนของบุคลากรด้าน ICT พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื$องตามการเติบโตของการใช้ ICT โดย
ั บนั ประเทศไทยมีผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านนีDมากขึนD ทังD ในภาครัฐและเอกชน และมีผูจ้ บการศึกษาที$
ปจจุ
เกีย$ วข้อง ทังD ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจํานวนไม่น้อย แต่กย็ งั ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT อีกมาก ทังD
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง$ บุคลากรที$มที กั ษะสูง หรือทักษะเฉพาะด้านต่างๆ อย่างไรก็
ตาม แม้สถานภาพบุคลากรด้าน ICT ของไทยในภาพรวมจะดูเป็ นจุดอ่อนมากกว่าเป็ นจุดแข็ง บุคลากร ICT
ไทยถือว่ามีศกั ยภาพมากในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ แอนิเมชัน$ และสือ$ บันเทิงดิจทิ ลั ต่างๆ
สําหรับประชาชนทัวไป
$ พบว่ามีการใช้ ICT ในระดับตํ$าและกระจายไม่ท ั $วถึง คนไทยส่วนใหญ่
มีโ อกาสในการเข้า ถึง ข้อ มูล และข่า วสารผ่ า นเทคโนโลยีเ ดิม (โทรทัศ น์ และวิท ยุ ) มากกว่ า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื$อสาร โดยคนกลุ่มทีม$ กี ารเข้าถึง ICT น้อยกว่ากลุ่มอื$นๆ คือประชาชนที$อาศัยอยู่ใน
พืDนที$ห่างไกล คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็ นต้น นอกจากนีD ยังพบว่าประชาชนทัวไป
$ ยังมีการใช้ ICT อย่างไม่
เหมาะสมอีกหลายประเด็น อาทิ 1) การใช้ ICT เพื$อความบันเทิงค่อนข้างสูง (สูงกว่าการใช้เพื$อการศึกษาหา
ความรูแ้ ละการใช้ทําธุรกรรมทางธุรกิจ หรือธุรกรรมกับภาครัฐ) โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 2) การไหลบ่า
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(5)

ของวัฒนธรรมต่างชาติและเนืDอหาไม่พงึ ประสงค์ 3) การเพิม$ ขึนD ของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ดังนันD ในการวางแผนการพัฒนา ICT ในช่วงต่อไป จะต้องคํานึงถึงตัวแปรเหล่านีDดว้ ยเช่นกัน
ในส่วนของภาครัฐ พบว่าหน่ วยงานราชการส่วนใหญ่ยงั คงขาดบุคลากรทีม$ คี วามรูด้ ้าน ICT และ
การประยุกต์ใ ช้ ICT เพื$อเพิ$ม ประสิทธิภาพ ในการดําเนิ นงาน ถึงแม้ทุกหน่ วยงานของรัฐจะมีผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) แต่ CIO ส่วนใหญ่กย็ งั ขาดความรู้ ความ
ั
เข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยี นอกจากนีDหน่วยงานภาครัฐยังคงประสบปญหาเรื
$องการขาดแคลนบุคลากร
ด้าน ICT เนื$องจากผลตอบแทนตํ$าและขาดมาตรการจูงใจทีเ$ หมาะสม
ในเรื$อ งของการบริห ารจัด การ แม้ว่ า จะมีอ งค์ก รของรัฐ และองค์ก รอิส ระที$ทํา หน้ า ที$กํา กับ ดูแ ล
และส่งเสริมการพัฒ นา ICT อยู่หลายหน่ วยงาน เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อ สาร
(และหน่ วยงานในกํากับ), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ แต่จากการประเมิน SWOT พบประเด็นทีเ$ ป็ นข้อวิตกกังวลหลายประการทีเ$ กีย$ วกับการ
บริหารจัดการ ICT ในภาพรวม อาทิ บทบาทหน้าทีข$ ององค์กรเหล่านีDซง$ึ ยังมีความซํDาซ้อนกันอยู่ ทําให้การ
ทํางานบางเรื$องซํDาซ้อน ขาดการบูรณาการ ขาดความเป็ นเอกภาพ นอกจากนีDการบริหารจัดการโครงการ
ด้าน ICT ในภาพรวมยังด้อยประสิทธิภาพ เนื$องจากยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทํา ไม่ทํางานไปในทางเดียวกัน
ขาดกลไกประสานงานทีช$ ดั เจนในการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ไม่มกี ารบูรณาการแผนงานด้าน ICT และ
ั
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง ปญหาและอุ
ปสรรคทีส$ าํ คัญประการหนึ$งคือ ยังขาดหน่ วยงานทีร$ บั ผิดชอบใน
การกํากับการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนแม่บท ICT รวมถึงขาดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนอย่างจริงจัง
กล่าวโดยสรุป จากการประเมิน SWOT ของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย โดยกลุ่มผูม้ สี ่วนได้
เสีย (stakeholders) พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาและใช้ ICT ในระดับทีส$ งู ขึนD อย่างต่อเนื$องในช่วงที$
ผ่านมา โดยมีจุดแข็งหลายด้าน อาทิ มีนโยบายส่งเสริมทีช$ ดั เจน มีบุคลากรที$มคี วามรูแ้ ละทักษะด้าน ICT
ั ยภายนอกทีส$ ่งเสริม ไม่ว่า
เพิม$ ขึนD มีโครงข่ายหลัก (backbone) กระจายทัวถึ
$ ง อีกทังD มีโอกาสอันเกิดจากปจจั
จะเป็ นการขยายตัวของตลาดในอนาคต การหลอมรวมของเทคโนโลยี ทําให้เกิดบริการใหม่ๆ ทีห$ ลากหลาย
อันเป็ นการเพิม$ ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค และโอกาสจากการทําธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตซึง$ คาดว่าน่ าจะมีเพิม$ ขึนD
่ ซึงยังมีคอนข้
่ างมาก แต่ทีสาํ คัญ
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญทีควรให้ความสนใจ คือ จุดออน
่ ่
่
่
และควรได้รบั การแก้ไขโดยเรงดวนในชวงของแผนแมบทฯ
ฉบับที 2 คือเรืองคน ที ต้องพัฒนาทังA ใน
ิ
ิ
ปรมาณและคุ
ณภาพ และเรืองการบรหารจั
ดการ ICT ระดับชาติ (National ICT governance) ที ต้อง
ิ ิ
พัฒนาให้มีประสทธภาพมากขึ
นA มิฉะนันD แล้ว จะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื$องอื$นๆ ต่อไป เนื$องจากทังD
ั ยพืนD ฐานทีสํ$ าคัญของการพัฒนา
สองประเด็นถือเป็ นปจจั
III.

่
สรุปหลักการและประเด็นทีสาํ คัญของแผนแมบทฯ
ฉบับที 2

้
ั
1. มีเปาหมายในเชิ
งการพัฒนาสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ ทีส$ อดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามที$กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ$งถือเป็ นแผนพัฒนาฯ หลักของ
ประเทศ
2. สานความต่อเนื$องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื$อสารของประเทศไทย (ฉบับที$ 1) พ.ศ. 2545-2549” โดยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ICT ในด้า นการค้า (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตร์ท$ี 5 และ 6),
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(6)

ด้านการศึกษาและการพัฒนาคนและสังคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตร์ท$ี 1 และ 3)
และในการดํ า เนิ น งานของภาครัฐ เพื$อ สนั บ สนุ น การสร้า งธรรมาภิ บ าลในการบริห ารและการบริก าร
(ในยุทธศาสตร์ท$ี 4) นอกจากนีD ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากที$ได้ดําเนินมาแล้วในช่วงแผนฯ
้
ฉบับที$ 1 แต่ยงั ไม่บรรลุเปาหมาย
เพื$อให้เกิดผลทีเ$ ป็ นรูปธรรมโดยเร็ว
3. มุ่งเน้นการแก้ไขสิง$ ทีเ$ ป็ นจุดอ่อนทีส$ าํ คัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็ น
ลําดับแรก ได้แก่ 1) การพัฒนาคนให้มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information
Literacy) (ดูความหมายในส่วนถัดไป) และ 2) การบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ ให้ยดึ หลักธรรมาภิบาล
นอกจากนีD ยังให้ความสําคัญกับการเร่งพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
$ งและราคาเป็ น
ธรรมเนื$องจากเป็ นโครงสร้างพืDนฐานที$สาํ คัญสําหรับการพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม
ที$อาศัย ICT เป็ นพลังขับเคลื$อนหลัก และเป็ นสิง$ ที$ประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที$ด้อยกว่าหลายๆ
ประเทศ
้
4. สอดคล้องกับทิศทาง/เปาหมายของการพั
ฒนา ICT ระดับนานาชาติ ทีป$ ระเทศไทยได้เข้าร่วม
แสดงเจตจํานงค์/จัดทําพันธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง$ เปาหมาย
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-

เร่ ง พัฒ นาคนให้มีค วามสามารถที$จ ะสร้า งของเพื$อ ใช้เ องได้ และพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศให้มคี วามเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และการส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการ เพื$อให้สามารถพึง$ ตนเองได้ในระยะยาว

-

คํานึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร และการใช้อย่างคุม้ ค่า

(7)

7. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื$อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการทีไ$ ทยมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเที$ยว และ
ั
การบริการด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์ จากภูมิปญญาท้
องถิ$น วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ ของไทย
เพื$อนํารายได้เข้าประเทศ
IV.

ิ ยทัศน์ พันธกจิ และเป้ าหมาย
วสั
ิ ยทัศน์
3.1 วสั
ั
“ประเทศไทยเป็ นสังคมอุดมปญญา
(Smart Thailand) ด้วย ICT”

ั ” ในทีน ? ีหมายถึงสังคมทีม กี ารพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
“สังคมอุดมปญญา
อย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบตั ิของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด
(Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ สารทีม ธี รรมาภิบาล (Smart Governance) เพือ สนับสนุ นการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและ
สังคมฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
 นและมันคง


3.2 พันธกจิ
(1) พัฒนากําลังคนให้มคี ุณภาพและปริมาณทีเ$ พียงพอ ทังD บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื$ อ สาร (ICT
Professionals)
และบุ ค ลากรในสาขาอาชี พ อื$ น ๆ
ทุกระดับ ที$มีความรู้ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย่ างมีประสิทธิภาพ
มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื$อร่วมขับเคลื$อนประเทศไทยสู่
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
$ นและมันคง
$
(2) พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสือ$ สารความเร็วสูงทีม$ กี ารกระจายอย่างทัวถึ
$ ง มีบริการที$
มี คุ ณ ภาพ และราคาเป็ นธรรม เพื$ อ ให้ เ ป็ นโครงสร้ า งพืD น ฐานสารสนเทศหลั ก
ั
ที$ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถใช้ ใ นการเข้ า ถึ ง ความรู้ สร้ า งภู มิ ป ญญา
และภาคธุ ร กิจ และ
อุตสาหกรรมสามารถใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม$ แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สารทีม$ ธี รรมาภิบาล โดยมีกลไก
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ที$ เ อืD อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
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อย่างบูรณาการ มีความเป็ นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม เพื$อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ สอดคล้องกับ
้
เปาหมายที
ก$ าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.3 วัตถุประสงค์
(1) เพื$อ พัฒ นากํ า ลัง คนด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สาร (ICT Professional)
ให้มปี ริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ
ทุกระดับ รวมถึงประชาชนทัวไป
$ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนา และใช้
ICT อย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน เพื$อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศ
ไทยสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
$ นและมันคง
$
(2) เพื$อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร โดยใช้
แนวปฏิบ ัติข องปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง เน้ น ความมีเ อกภาพ การบูร ณาการ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$เกี$ยวข้อง เพื$อให้มกี ารจัดสรร
ผลประโยชน์จากการพัฒนาสูป่ ระชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม โดยใช้กลไกความเป็น
หุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อย่างเหมาะสม
(3) เพื$อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิม$ คุณค่า (Value Creation) ของสินค้าและ
บริการบนฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สาร
ั
(4) เพื$อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปจเจกบุ
คคล โดยการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ั
สารสนเทศ ในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู้ สร้างภูมปิ ญญา
การมีสว่ นร่วมในระบบการเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวติ ประจําวัน เพื$อนําไปสู่การ
ั
พึง$ ตนเองและลดปญหาความยากจน
โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
(5) เพื$อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที$เกี$ย วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ$ สาร โดยเน้นการเพิม$ มูลค่าเพิม$ (Value-Added) ในประเทศ การวิจยั และพัฒนาและ
ั
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากภู มิป ญญาท้
อ งถิ$ น วัฒ นธรรมไทย และเอกลัก ษณ์ ข องคนไทย
เพื$อสนับสนุนการพัฒนาสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
$ น
3.4 เป้ าหมาย
(1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทังD ประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง
สร้า งสรรค์ แ ละใช้ส ารสนเทศอย่ า งมีวิจ ารณญาณ รู้เ ท่ า ทัน มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
(Information Literacy) ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการดํารงชีวิต
ประจําวัน
(2) ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สารของประเทศ โดยให้อยู่ใน
กลุ่มประเทศทีม$ รี ะดับการพัฒนาสูงสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศทีม$ กี ารจัดลําดับ
ทังD หมดใน Networked Readiness Index
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(3) เพิม$ บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสดั ส่วนมูลค่าเพิม$ ของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15
IV. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
้
เพื$อ ให้บ รรลุ ซ$ึง วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเปาหมายของการพั
ฒ นา ICT อย่ า งเป็ น รูป ธรรมภายใต้
เงื$อนไขทีเ$ ป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบับ
นีDได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักขึนD 6 ด้าน โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะมีส่วนร่วมกันดําเนินงานให้
เป็ นไปตามเนืDอหาสาระของแผนในช่วงพ.ศ. 2552-2556 เพื$อนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการสร้างศักยภาพใน
ั
การพึง$ พาตนเอง และเพื$อสามารถแข่งขันในโลกสากลได้ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้
อันนําไปสูค่ ุณภาพชีวติ ทีด$ ขี นDึ ของประชาชนไทยโดยทัวกั
$ น โดยยุทธศาสตร์ทงั D 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที 1: การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทัวไปให้

มีความสามารถในการ
ิ และใช้สารสนเทศอยางมี
่ วิ จารณญาณและรูเ้ ทาทั
่ น
สร้างสรรค์ ผลต
มีสาระสําคัญเพื$อเร่งพัฒนากําลังคนทีม$ คี ุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ$ ะรองรับการพัฒนาประเทศสู่
สังคมฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม ทังD บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร (ICT Professional)
และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส ผูพ้ กิ าร และประชาชนทุกระดับ ให้มคี วามรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
วิจ ารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตนและสังคมโดยรวม โดยมี
มาตรการทีส$ าํ คัญแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก
(1)
การพัฒนาบุ คลากรเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อ สาร (ICT Professional)
ประกอบด้วย มาตรการย่อย 2 กลุ่มคือ
(1.1) พัฒนาผูท้ $กี ําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มที กั ษะและคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการทีค$ ญ
ั คือ สนับสนุ นการพัฒนาอาจารย์ดา้ น ICT
ในสถาบันการศึกษาให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื$องและสามารถทําวิจยั และพัฒนาใน
สาขา ICT ขันD สูง มีกลไกให้อาจารย์ทํางานใกล้ชดิ กับผูป้ ระกอบการเพื$อเข้าใจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึนD ปรับปรุงรูปแบบ/วิธกี ารในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและโทให้เน้นการปฏิบตั ิงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มกี ารนํา open
source software มาใช้เป็ นเครื$องมือในการเรียน การสอน และการวิจยั ต่อยอดเพื$อส่งเสริมให้เกิด
นักพัฒนารุ่นใหม่ สําหรับการพัฒนาเพื$อเพิม$ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ICT ทีม$ ที กั ษะสูง
ซึง$ ประเทศไทยยังขาดแคลนนันD ให้จดั ตังD มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางด้าน ICT (โดยอาจ
เป็ น การจัด ตังD ใหม่ ห รือ ยกระดับ จากสถาบัน การศึก ษาที$มีอ ยู่ ) และสนั บ สนุ น ให้บุ ค ลากรที$จ บ
การศึกษาในสาขาอื$นๆ ได้มโี อกาสเข้าศึกษาเพื$อปรับเปลีย$ นสายวิชาชีพเป็ นบุคลากรด้าน ICT
ั บน้ (ICT Workforce) ให้มี
(1.2) พัฒนาบุคลากร ICT ทีป$ ฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปจจุ
ความรู้ ทักษะ และศักยภาพสูงขึนD โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึ กอบรมและสอบมาตรฐาน
วิชาชีพทีม$ กี ารกําหนดไว้ในระดับสากล และกําหนดกลไกเพื$อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
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องค์ค วามรู้ จ ากบริษัท ข้า มชาติท$ีเ ข้า ร่ ว มโครงการ ICT ของภาครัฐ สู่ผู้ป ระกอบการไทย
สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร ICT
ิ พอืนๆ และบุคคลทัวไป
(2) การพัฒนาบุคลากรในสาขาวชาชี
 ประกอบด้วย
(2.1) ส่งเสริมให้มกี ารนํ า ICT มาใช้เป็ นเครื$องมือในการเรียนการสอนในการศึกษาในระบบ
ทุกระดับมากขึนD แต่มุ่งเน้นทีก$ ารศึกษาขันD พืนD ฐานเป็ นสําคัญ โดยพัฒนาทักษะด้าน ICT ให้แก่ครู
ควบคู่ไปกับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทีเ$ น้นการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์
ั
แก้ปญหาโดยใช้
ICT เป็ นเครื$องมือ ในขณะเดียวกัน ต้องให้มกี ารเรียนการสอนเกีย$ วกับจริยธรรมใน
การใช้ ICT ในหลักสูตรภาคบังคับ ในทุกระดับชันD การศึกษา และต้องส่งเสริมการพัฒนาสือ$ การเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดชุมชนออนไลน์
ของนักเรียน เพื$อแลกเปลีย$ นการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ทังD นีDในการดําเนินงานเพื$อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรใช้กลไกความเป็ นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐแลภาคเอกชน (PublicPrivate Partnership: PPP) และมีการประเมินผลการดําเนินงานเป็ นระยะ
(2.2) พัฒนาการเรียนรู้ ICT นอกสถาบันการศึกษาเพื$อสนับสนุ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ ICT ของชุมชนทีม$ สี $อื อิเล็กทรอนิกส์ทห$ี ลากหลาย มีการฝึ กอบรมให้แก่ผใู้ ช้บริการ มี
บริการเพื$ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู/้ ข้อมูลทังD จากส่วนกลาง และข้อมูลท้องถิน$
ที$จ ะเป็ นประโยชน์ แก่อาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันแก่ประชาชน พร้อมทังD ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุก ต์ท$ีเป็ น ประโยชน์ ต่อ การพัฒ นาอาชีพและการดํา รงชีวิต
ประจําวัน ทีใ$ ช้งานและสืบค้นง่ายสําหรับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื$อนที$
(2.3) พัฒนาทักษะ ICT แก่แรงงานในสถานประกอบการ เพื$อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ใน
การเพิม$ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน โดยการสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการใน
การลงทุนพัฒนาความรู้/ทักษะ ICT แก่พนักงาน รวมถึงส่ง เสริมการพัฒนาระบบ e-Learning
สําหรับการเรียนรู้ ICT
(2.4) พัฒนาการเรียนรู้ ICT แก่ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ การจัดทําและเผยแพร่อุปกรณ์
ICT ทังD ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสงิ$ อํานวยความสะดวก สื$อการเรียนรู้ เนืDอหาสาระดิจทิ ลั
สําหรับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ และใช้มาตรการต่างๆ เพื$อสร้างโอกาสให้ผูด้ ้อยโอกาสเหล่านันD
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม รวมถึง รวมถึงการทําวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสาํ หรับ
ผูพ้ กิ าร และการฝึกอบรมความรูด้ า้ น ICT แก่ผสู้ งู อายุ
(2.5) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรภาครัฐ โดยมีการกําหนดมาตรฐานความรู้ ICT
สําหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ และจัดให้มีกลไกการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพื$อให้มคี วามรู้ ความสามารถและทักษะทีส$ อดคล้องกับมาตรฐานตําแหน่ง รวมถึงการจัดตังD สถาบัน
พัฒนาความรูค้ วามสามารถด้าน ICT ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ทังD นีD ให้มแี รงจูงใจ ค่าตอบแทน และ
โอกาสความหน้าในการทํางานทีเ$ หมาะสม
ิ างการพัฒนา “คน” ในวงกว้าง เช่น การพัฒนาระบบ
(3) มาตรการสนับสนุนอืนๆ เพือเสรมสร้
ฐานข้อมูล กําลังคนด้าน ICT ของประเทศ เพื$อ ประกอบการวางแผนด้านการพัฒนากําลังคน
ส่งเสริมสมาคม/ชมรม/เครือข่ายส่งเสริมการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแปลหนังสือที$มี
ประโยชน์จากต่างประเทศเป็ นภาษาไทยและเผยแพร่หลากหลายช่องทาง เป็ นต้น
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ิ
ิ
่ ธรรมาภบาล
ยุทธศาสตร์ที 2: การบรหารจั
ดการระบบ ICT ระดับชาติ อยางมี
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื$อ ปรับ ปรุ ง การบริห ารจัด การและการกํ า กับ ดู แ ล กลไกและกระบวนการ
ในการบริห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สารของประเทศ ให้ มีธ รรมาภิ บ าล โดยเน้ น
ความเป็ นเอกภาพ การใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที$ เ กี$ ย วข้ อ ง
โดยมีมาตรการ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
ิ
(1) ปรับปรุงโครงสร้างการบรหารและการจั
ดการ ICT ระดับชาติ เพื$อให้มหี น่ วยงานกลาง
ภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สาร ทีร$ บั ผิดชอบในการผลักดันวาระด้าน ICT
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง$ การกํากับดูแลและผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่ วยงานทีท$ ําหน้าทีเ$ ป็ นหน่ วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื$อ ให้ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที$ต ามพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกในการทํางานเพื$อให้
เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้องกับการพัฒนา ICT
ของประเทศ จัดตังD จัดตังD สภา ICT เพื$อเป็ นองค์กรทีเ$ ป็ นตัวแทนของภาคเอกชน ทีร$ ่วมผลักดัน
การทํางานแบบ PPP ในการขับเคลื$อนวาระด้าน ICT ของประเทศ และให้มอี งค์กร/หน่วยงานที$
รับ ผิด ชอบงานด้า นความมัน$ คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ (Information security)
ของประเทศ
ิ
(2) ปรับ ปรุง กระบวนการจัด ทํา /เสนองบประมาณ และกระบวนการพจารณาจั
ด สรร
งบประมาณด้ า น ICT ของรัฐ เพื$อ ให้ เ กิด การใช้ จ่ า ยอย่ า งคุ้ ม ค่ า มีป ระสิท ธิ ภ าพ
ลดความซํDาซ้อน และสอดคล้องกับทิศทาง/แนวทางทีก$ าํ หนดในแผนแม่บท ICT
(3) พัฒนา และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที เกี ยวข้อง รวมถึงกลไกการบังคับใช้
ิ กทรอนกส์
ิ
่
กฏหมาย/กฏระเบียบ เพือให้เอืAอตอการใช้
ICT และการทําธุรกรรมทางอเล็
รวมถึงปรับปรุงวิธกี ารจัดซือD จัดจ้างผลิตภัณฑ์/ระบบงาน ICT ของภาครัฐให้มุ่งเน้นความสําเร็จ
ของงานและคุ ณ ภาพมากกว่ า การเปรีย บเทีย บด้า นราคาอย่ า งเดีย ว และให้ส ามารถจ้า ง
สถาปนิก นักออกแบบ หรือทีป$ รึกษา เข้ามาช่วยในกระบวนการจัดซือD จัดจ้างงาน/โครงการด้าน
ICT
(4) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชีAวดั สถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ เพื$อสนับสนุ น
การติดตามประเมินผลการพัฒนา ICT ของประเทศ และการดําเนินการตามแผนแม่บท ICT
ยุทธศาสตร์ที 3: การพัฒนาโครงสร้างพืนA ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มีวตั ถุประสงค์เพื$อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพืนD ฐานสารสนเทศและการสื$อสาร ให้มกี าร
กระจายอย่ า งทัว$ ถึง ไปสู่ป ระชาชนทัว$ ประเทศ รวมถึง ผู้ด้อ ยโอกาส ผู้สูง อายุ และผู้พิก าร และมีร ะบบ
สารสนเทศและโครงข่า ยที$มีค วามมัน$ คงปลอดภัย ทังD นีD ให้ผู้ป ระกอบการจัดให้มีโ ครงสร้า งพืDน ฐานที$มี
ศักยภาพทันกับวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี เพื$อรองรับการขยายตัวของความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถ
ให้บริการมัลติมเี ดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการใดๆ ทีเ$ ป็ นประโยชน์ต่อวิถชี วี ติ สมัยใหม่ในสังคม
ั
แห่งการเรียนรู้ อีกทังD มุ่งเน้ นการลดปญหาคว
ามเหลื$อมลํDาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื$อทําให้สงั คมมี
ความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด$ ขี นDึ โดยมีมาตรการทีส$ าํ คัญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
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่
่
(1) สร้างกลไกในการประสานและเชือมโยงการทํางานระหวางหนวยงานที
เกียวข้อง เพือให้
ิ
การกําหนดทศทาง
/นโยบายของรัฐบาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ
ิ
ิ Aน ที ใ ห้ บ รการ
ิ
ิ ิ
่
(2) ขยายประเภทบรการ
เพมพื
และปรับ ปรุง ประสทธภาพของโครงขาย
โทรคมนาคม ภายใต้หลักการแข่งขันเสรีและเป็ นธรรมอย่างแท้จริงและให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
โดยส่ ง เสริม การลงทุ น ทังD จากในประเทศและต่ า งประเทศ สนั บ สนุ น ผู้ป ระกอบการไทย
โดยเฉพาะให้ผปู้ ระกอบการในท้องถิน$ สามารถลงทุนในเทคโนโลยีทางเลือกเพื$อสร้าง เชื$อมต่อ
และ ให้บริการโครงข่ายปลายทาง (last mile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาโครงสร้างพืAนฐาน ICT เพือยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชี วิ ตของ
ประชาชน โดยการสร้างแรงจูงใจแก่ผปู้ ระกอบการในการพัฒนาโครงข่าย ICT เพื$อการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้แก่โรงเรียน ที$ครอบคลุมทังD ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสมดุล สําหรับการศึกษานอกระบบและการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ ให้จดั ให้มโี ครงสร้างพืนD ฐาน ICT ทีเ$ หมาะสมสําหรับสถานบริการ เช่น ห้องสมุดประจํา
ท้องถิน$ ศูนย์สารสนเทศชุมชน เพื$อให้สามารถให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่บุคคลกลุ่มอื$นๆ ในชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเนืDอหาทีเ$ ป็ นภาษาไทยและ
เนืDอหาที$เกี$ยวกับท้องถิ$น (local contents) ที$เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษา การงานอาชีพ
สุขภาพและสาธารณสุข ของชุมชน
ิ
่
(4) พัฒนาโครงสร้างพืนA ฐานสารสนเทศสําหรับบรการภาคสั
งคมที สาํ คัญตอความปลอดภั
ย
สาธารณะและคุณ ภาพชี วิ ตของประชาชน โดยรัฐ ร่ ว มกับ องค์ ก รกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ
โทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียง ในการจัดสรรทรัพยากรการสื$อสารโทรคมนาคม
้ ง
และโครงข่าย ICT เพื$อการบริการภาคสังคมทีส$ าํ คัญ อาทิ การสาธารณสุขพืนD ฐาน การเฝาระวั
การเตือนภัย และการจัดการในช่วงหลังการเกิดภัยพิบตั ิ พร้อมทังD ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณ
ด้าน ICT แก่หน่ วยงานทีร$ บั ผิดชอบบริการดังกล่าว อาทิสถานพยาบาลและสถานีอนามัยใน
ชนบททัวประเทศอย่
$
างเหมาะสม
ิ
ิ ิ
ิ
่
(5) เพมประสทธภาพในการบรหารจั
ดการโครงขายและทรั
พยากร โดยมีการจัดทําฐานข้อมูล
โครงข่ายในประเทศ เพื$อนํ ามาประกอบในการกําหนดพืDนที$สาํ หรับบริการอย่างทัวถึ
$ ง (USO)
และให้มกี ารศึกษาเพื$อติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยี รวมทังD เพื$อวิเคราะห์
เปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื$อง และเพื$อรองรับผลกระทบของ
การเปลีย$ นแปลงเทคโนโลยี เช่น แนวทางการเปลีย$ นผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงจาก
ระบบอนาลอกไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั (Digital broadcasting) และการนําคลื$นความถีม$ าจัดสรรสําหรับ
ั
กิจการ/บริการที$เหมาะสมเพื$อลดปญหาความเหลื
$อมลํDาในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
(Digital divide) หรือผลกระทบของการหลอมรวมของเทคโนโลยี รวมถึงกําหนดนโยบาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีส$ อดคล้องกับมาตรฐานสากล
่ ดการสร้างความมันคงของระบบสารสนเทศ
(6) เรงรั

(Information security) ของหน่ วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานทีเ$ กีย$ วกับโครงสร้างพืนD ฐานทีส$ าํ คัญยิง$ ยวด (Critical Infrastructure) ของ
ประเทศ รวมถึงการสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงภัยอันตรายและผลกระทบทีอ$ าจเกิดขึนD เพื$อหา
้ นและแก้ไขอย่างเหมาะสม
แนวทางในการปองกั

บทสรุปผูบ้ ริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

(13)

ยุ ท ธศาสตร์ ที 4: การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อ สารเพื อ สนั บ สนุ น การสร้ า ง
ิ
ิ
ิ
ธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครั
ฐ
มุ่ ง เน้ น ให้ห น่ ว ยงานของรัฐ ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สาร เพื$อ สนั บ สนุ น การสร้า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ สามารถตอบสนองต่อการให้บริการทีเ$ น้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็ นธรรม และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$
เกีย$ วข้อง โดยมีมาตรการสําคัญประกอบด้วย
ิ
ิ ติ
่
(1) สร้างความเข้มแข็งของหนวยงานกลางที
 รบั ผดชอบการกํ
าหนดกรอบแนวทางปฏบั
ิ
ิ กทรอนกส์
ิ ของรัฐแบบบูรณาการ
และมาตรฐานที จาํ เป็ นสําหรับการพัฒนาบรการอเล็
ั
โดยให้มีหน่ วยงานกลางที$ร ับผิดชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ
ICT ของรัฐ
(Government ICT Architecture) ทําหน้าที$กําหนดกรอบนโยบายทีเ$ กี$ยวกับข้อมูลและการ
สื$อสารข้อมูล และกําหนดมาตรฐานที$จําเป็ น และสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล เพื$อให้ทุ ก
หน่วยงานสามารถเชื$อมโยงและแลกเปลีย$ นข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และ
เร่งรัดการจัดตังD กรมแผนที$พลเรือน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2552 เพื$อ เป็ น หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบด้า นโครงสร้า งพืDน
ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ของประเทศ
เพื$อสร้างกลไกให้เกิดการใช้ขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศร่วมกันได้โดยเร็ว
ิ
ิ
ิ ก ทรอนกส์
ิ ข องรัฐ แบบบู ร ณาการ
(2) ให้ ทุ ก กระทรวงดํา เนนการเพื
 อ พัฒ นาบรการอเล็
โดยให้ทุกหน่ วยงานปรับปรุงระบบข้อมูล และระบบบริหารจัดการ ให้สามารถเชื$อมโยงกับ
ระบบของภาครัฐทีม$ กี ารดําเนินการอยู่ เช่น TH e-GIF, NSDI และ GIN และให้ทุกหน่ วยงาน
ใช้ ICT เป็ นช่องทางหนึ$งในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการแผ่นดิน
่ ่
(3) สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แกหนวยงานของรั
ฐในภูมิ ภาคในระดับจังหวัดและองค์กร
ิ และจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นมีบุคลากรที$รบั ผิดชอบงานด้าน
่ องถน
ปกครองสวนท้
ICT เพื$อประสานงานกับหน่ วยงานกลางในการเรียนรู้มาตรฐานต่ างๆ รวมทังD การบริหาร
ทรัพยากร และผลักดันการดําเนินงานด้าน ICT ทีส$ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องส่วนกลาง และ
สร้างกลไกให้มกี ารทํางานร่วมกับ CIO จังหวัด เพื$อให้เกิดการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ในการ
พัฒนา ICT ตังD แต่ระดับจังหวัดลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน$

่ นของอุตสาหกรรม ICT เพือสร้าง
ยุทธศาสตร์ที 5: ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขั
ิ
่
มูลคาทางเศรษฐกจและรายได้
เข้าประเทศ
มีวตั ถุประสงค์เพื$อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ICT ไทย
โดยมุ่ ง เน้ น การสร้า งงานวิจ ัย พัฒ นา และนวัต กรรมภายในประเทศ ทังD จากหน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคการศึก ษา และภาคเอกชน ให้มีค วามสามารถในการผลิต เทคโนโลยีใ นระดับ ต้น นํD า เพิม$ ขึนD
ส่ง เสริมมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท$ีเ กิด จากงานวิจ ัยสู่ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อ ม
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ทีเ$ อือD ต่อการประกอบธุรกิจ โดยให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิ
จิท ัล คอนเทนท์ ใ ห้ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ และรายได้ เ ข้า ประเทศมากขึDน ส่ ว นใน
ั ว หรือการ
อุตสาหกรรมอื$นทีไ$ ทยมีศกั ยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสมองกลฝงตั
ออกแบบขันD สูง) และอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม ในช่วงแผนนีDจะเน้นเรื$องการวิจยั พัฒนาเพื$อ
มุ่งสู่ขดี ความสามารถในระดับต้นนํDา เพื$อพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมทีส$ ร้างรายได้เข้าประเทศในระย
ต่อไป โดยมาตรการทีส$ าํ คัญของยุทธศาสตร์นDีประกอบด้วย
ิ น /เงนชวยเหลื
ิ ่
ิ เกดผู
ิ ้ป ระกอบการรายใหม่
่
(1) การสนั บ สนุ น ด้ า นเงนทุ
อ เพื อ สงเสรมให้
โดยเฉพาะอย่างยิง$ เงินช่วยเหลือสําหรับการทําวิจยั และพัฒนา เพื$อให้ได้โครงการและต้นแบบ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมนีD รัฐควรสนับสนุ นการลงทุนในการจัดหาเครื$องมือ ทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญา
และสถานที$ก ลาง ที$มีก ารจัด บริการให้คําปรึก ษาทางธุ ร กิจ เพื$อให้ผู้ป ระกอบการ
สามารถมาเช่าใช้บริการ เพื$อการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน เพื$อเป็ นการลดความเสีย$ งและเพิม$
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผปู้ ระกอบการ
ิ าและบรการ
ิ ICT ไทยสู่ระดับสากล โดยสนับสนุ นงานวิจยั
(2) การยกระดับมาตรฐานสนค้
พัฒ นาและนวัต กรรมในอุ ต สาหกรรม ICT เพื$อ สร้า งสรรค์ห รือ ต่ อ ยอดการพัฒ นาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการไทย ให้สามารถผลิตเทคโนโลยีต้นนํDาเพิม$ มา
ขึนD สร้างกลไกทีอ$ ํานวยความสะดวกให้กบั ผู้คดิ ค้นสิง$ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ในการจด
ั ที$มี
สิทธิบตั รทังD ในและต่ างประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญญา
ประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ได้จริง เพื$อสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ ระกอบการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื$อง รวมทังD สร้างความแข็งแกร่งให้กบั สถาบันและกลไกในการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ ICT ทีผ$ ลิตในประเทศไทย
่ น สําหรับ ผู้ป ระกอบการไทย
(3) การสร้า งโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขั
ทังD ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยสนับสนุ นการจัดตังD สภา ICT เพื$อส่งเสริมให้
เกิดการรวมตัวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุ่มผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ทังD นีD ในการ
สร้างตลาดภายในประเทศ ให้ใช้ตลาดภาครัฐเป็ นตัวนํ า และไม่ให้กําหนดเงื$อนไขในระเบียบ
การจัดซือD จัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการใน TOR ของโครงการด้าน
ICT ของภาครัฐทีเ$ ป็ นการกีดกันผูป้ ระกอบการในประเทศ ส่วนการรุกตลาดต่างประเทศของ
ภาคเอกชน ให้รฐั ให้การสนับสนุนการนําเสนอผลงานของผูป้ ระกอบการไทยในเวทีต่างประเทศ
และสนับสนุนการจัดทําข้อมูลเพื$อใช้ในการวางแผนส่งเสริมการตลาดทังD ภายในและต่างประเทศ
่ ิ
่
(4) การสงเสรมการลงทุ
นในอุตสาหกรรม ICT ทังA ภายในประเทศและจากตางประเทศ
โดยพัฒนาโครงสร้างพืนD ฐาน ICT ในประเทศให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
$ ง เพื$อดึงดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรม ICT `ในภูมภิ าคต่างๆ หรือในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค รวมถึง
สร้างกลไก/มาตรการจูงใจทีเ$ อือD ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ$ง อุ ต สาหกรรมที$เ กี$ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีร ะดับ สูง และสร้า งกลไกที$เ อืDอ ให้เ กิด การ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากบริษทั ข้ามชาติมายังผูป้ ระกอบการหรือบุคลากรไทย
ิ เ กดธุ
ิ ร กจและบรการที
ิ
ิ
่
(5) สงเสรมให้
 เ กี ย วกับ ซอฟต์แ วร์โ อเพนซอร์ส ในประเทศไทย
โดยส่ง เสริม และสร้า งความเข้า ใจให้ก ับ นั ก พัฒ นาและผู้ใ ช้เ กี$ย วกับ สัญ ญาอนุ ญ าตใช้ส ิท ธิ X
(License agreement) เพื$อให้เกิดความเข้าใจและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสใน
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การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาคการศึกษา และภาครัฐ และไม่ให้กําหนดเงื$อนไข
ในระเบียบการจัดซือD จัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการในข้อกําหนดการ
ว่าจ้าง (TOR) ของโครงการด้าน ICT ของภาครัฐทีเ$ ป็ นการกีดกันระบบทีพ$ ฒ
ั นาด้วยซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส รวมถึงการสนับสนุ นด้วยมาตรการสนับสนุ นด้านเงินทุน/เงินช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ
ิ ดความสามารถในการแขงขั
่ นอยาง
่
ยุทธศาสตร์ที 6: การใช้ ICT เพือสนับสนุนการเพมขี
ยังยื
 น
มีวตั ถุ ประสงค์ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ จาก ICT
เพื$อก้าวไปสู่การผลิตและการค้าสินค้าและบริการ ที$ใช้ฐานความรู้และนวัตกรรมและเป็ นมิตรกับสิง$ แวดล้อม
เพื$อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ โดยการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value
Creation) และมูลค่าเพิม$ ในประเทศ เพื$อพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการค้าเสรีในอนาคต โดยให้ความสําคัญ
เป็ นพิเ ศษกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริก ารที$ไ ทยมีศ ัก ยภาพ เพื$อ สร้ า งรายได้เ ข้าประเทศ ได้ แ ก่
ภาคการเกษตร การบริการสุขภาพ และการท่องเทีย$ ว รวมถึงการพัฒนาผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
และวิสาหกิจชุมชน โดยมีมาตรการทีส$ าํ คัญประกอบด้วย
(1) สร้างความตระหนั กและพัฒนาขี ดความสามารถด้าน ICT ของผู้ประกอบการ
เพื$อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงนํา ICT ไปใช้ในการพัฒนา
และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ิ างความเชือมันในการทํ
ิ กทรอนกส์
ิ โดยการเร่งรัดการออก
(2) เสรมสร้

าธุรกรรมทางอเล็
กฏหมายที$ยงั อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาให้มกี ารประกาศใช้โดยเร็ว และสร้าง
ั บ ัน และที$จ ะมีใ นอนาคตมีป ระสิท ธิภ าพและ
กลไกให้ก ารบัง คับ ใช้ฎ หมายที$มีใ นปจจุ
ประสิทธิผล รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการเพื$อให้เกิด
ความเชื$อมันในการทํ
$
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ิ
ิ
่ ิ
(3) สงเสรมการนํ
า ICT มาใช้ในภาคการผลตและบรการที
เป็ นยุทธศาสตร์ของประเทศ
และไทยมีความได้เปรีย บ โดยเฉพาะการเกษตร การบริการด้านสุข ภาพ และการ
ท่องเที$ยว โดยมุ่งเน้ นที$การจัดทําฐานข้อมูลที$องิ ตามมาตรฐานสากล และการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ให้ ก ั บ กลุ่ ม คนที$ เ กี$ ย วข้ อ งได้ ใ ช้ ใ นการประกอบอาชี พ การตลาด และการ
ั
ประชาสัมพัน ธ์ ทังD นีD โดยใช้ป ระโยชน์ จ ากภูมิป ญญาท้
อ งถิ$น วัฒ นธรรมไทย และ
เอกลักษณ์ของคนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
่ น ของผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
่
(4) ยกระดับ ศักยภาพในการแขงขั
ิ
ิ มชน โดยมุ่งเน้นให้ SMEs เข้าถึงและนํา ICT ไปใช้ในการทําธุรกิจ
(SMEs) และวสาหกจชุ
และสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้าน ICT พร้อมทังD ส่งเสริมการทํา e-commerce ของสินค้า
ั
ชุมชน (OTOP) เพื$อสนับสนุ นการนํ าภูมปิ ญญาไทยและวั
ฒนธรรมท้องถิ$นมาใช้ในการ
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการทีม$ โี อกาสทางการตลาดสูง โดยการต่อยอดขยายผล
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ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืนD ฐาน ICT ทีม$ ใี นชุมชุน อาทิ ศูนย์บริการ
สารสนเทศชุมชน อบต.
ิ
่ จ่าย และ
(5) ส่งเสรมการ
นํ า ICT มาใช้ ในมาตรการประหยัดพลังงานเพือลดคาใช้
ิ ดความสามารถในการแขงขั
่ นทังA ในระดับองค์กรและประเทศอยางยั
่ งยื
เพมขี
 น โดย
ส่งเสริมงานวิจยั ทีเ$ กีย$ วกับการนํา ICT มาใช้ในการประหยัดพลังงาน รวมทังD ส่งเสริมและ/
หรือ นําร่องโครงการทีส$ ามารถลดการใช้พลังงานนํDามันอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น โครงการ
ส่งเสริมการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาระบบขนส่ง
อัจฉริยะ เป็ นต้น
ทังD นีD ในการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารฉบับที$ 2 ไปสู่การปฏิบตั เิ พื$อให้
้
เกิดผลสําเร็จดังเปาหมายที
$ตังD ไว้นันD จําเป็ นต้องพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบการติดตาม
ประเมินผลเพื$อให้เป็ นเครื$องมือในการบริหารแผนฯ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางที$
สําคัญประกอบด้วย
• การจัดให้มหี น่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร
ในการผลัก ดัน วาระด้า น ICT ของประเทศ รวมถึง การจัด ทํา นโยบาย/แผนแม่ บ ท
การกํากับดูแลและผลักดันแผนสู่การปฏิบตั ิ รวมถึงการจัดตังD คณะทํางานรายยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยบุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอื$นๆ ทีเ$ กีย$ วข้อง
• การสร้างกลไกในการทํางานรูปแบบต่ างๆ เช่น กลไกเพื$อให้เกิดความร่วมมือและการ
บูรณาการ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐทีเ$ กีย$ วข้องกับการพัฒนา ICT ของประเทศ กลไกใน
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยเชื$อมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงิน และแผนคน
และการพัฒนากรอบและหลัก เกณฑ์การพิจ ารณาแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร
ทีจ$ ะจัดตังD ขึนD
• การจัด ให้มีค ณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สารของกระทรวง และ
ของหน่ ว ยงานในสัง กัด รับ ผิด ชอบในการบริห ารแผนในแต่ ล ะระดับ โดยให้ผู้บ ริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็ นประธานคณะกรรมการฯ และให้คณะกรรมการฯ
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในระดับสูงขึนD ไป ทุก 6 เดือน
• การเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํ าเสนอและให้ความเห็นด้านการ
พัฒ นา ICT ต่ อ รัฐ บาล ร่ ว มกับ รัฐ ในการกํ า หนดมาตรฐานวิช าชีพ บุ ค ลากรด้า น ICT
ตลอดจนเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและการทํางานร่วมกับภาครัฐ
เพื$อ ผลัก ดัน การทํ า งานแบบเป็ น หุ้น ส่ ว นระหว่ า งภาครัฐ และเอกชน (Public-Private
Partnership: PPP) เพิม$ มากขึนD
• การสร้า งตัว ชีDว ัด เพื$อ เป็ น เครื$อ งมือ ที$บ่ ง บอกถึง ความสํา เร็จ และผลกระทบของการ
ดํา เนิ น การตามแผนแม่ บ ทฯ เพื$อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการติด ตามประเมิน ผล และจัด ทํ า
ฐานข้อมูลรายการดัชนีชวDี ดั หลักของการพัฒนา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)
และตัวชีDวดั ความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทังD การสร้างเครือข่ายเชื$อมโยง
ฐานข้อ มูล โดยกํา หนดให้ห น่ ว ยงานที$ร ับ ผิด ชอบแต่ ล ะดัช นี ป รับ ปรุ ง ข้อ มูล ให้ท ัน สมัย
ตลอดเวลา และเชื$อมโยงข้อมูลไปยังหน่ วยงานกลางเพื$อเผยแพร่ให้หน่ วยงาน/ประชาชน
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รับทราบทัวไป
$ รวมทังD ให้มกี ารศึกษาติดตามการพัฒนาดัชนีดงั กล่าวในระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื$อง เพื$อปรับปรุงรายการรวมทังD การให้คํานิยามดัชนีชDวี ดั ของประเทศไทยให้
เหมาะสมตามกาลเวลา
• ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ น ระบบและมีความต่ อเนื$อ ง โดยให้มีก ารติดตาม
ความก้าวหน้า (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน /โครงการทุกปี และมีการ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ (evaluation) ในช่วงครึง$ แผน

