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(1) 

บทสรปุผูบ้รหาริ  
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ่ (ฉบบัที� 2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556 
-------------------------- 

I. ความนํา 

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ซึ$งได้ให้
ความสําคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ที$มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม   
โดยมุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  ไดถู้ก
นํามาเป็นกรอบในการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของประเทศไทย (ฉบบัที$ 1) 
พ.ศ. 2545-2549  ซึ$งคณะรฐัมนตรไีดใ้หก้ารเหน็ชอบเมื$อวนัที$ 25 กนัยายน 2545  เพื$อใหท้กุกระทรวง ทบวง 
กรม และรฐัวสิาหกจิ ใช้เป็นแนวทางในการจดัทําหรอืปรบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร
ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ$งต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื$อวันที$   
11  กนัยายน  2550  ใหข้ยายระยะเวลาในการบงัคบัใชแ้ผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของ
ประเทศไทย ฉบบัที$ 1 ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2551 และกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารได้
ร่วมมือกบัศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เร่งรัดการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร (ฉบับที$ 2) ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2552-2556 ขึDน  

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ฉบบัที$ 2 ไดส้านความต่อเนื$องทางนโยบายจาก 
IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของประเทศไทย (ฉบบัที$ 1) พ.ศ. 2545-2549” 
ควบคู่ไปกบัการกาํหนดนโยบายใหม่และการปรบัใหม้จีุดเน้นในบางเรื$องที$เด่นชดัขึDนจากแผนฯ ฉบบัแรก เพื$อ
ตอบรบัการเปลี$ยนแปลงทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และสงัคมที$เป็นทั Dงโอกาสและความทา้ทายของประเทศ
ไทย และในขณะเดยีวกนั เพื$อมุ่งแกไ้ขสว่นที$ยงัเป็นจุดอ่อน และต่อยอดสว่นที$เป็นจุดแขง็ของประเทศ เพื$อให้
ประเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด อนัจะช่วยนําไปสู่การบรรลุเปาหมา้ ยของการพฒันาประเทศ
ตามที$กาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิไดใ้นที$สดุ  
 
II. บรบทของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทยิ  

2.1 แนวทางการพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแผนใต้แผนพฒันาฯ ฉบบัที� ิ 10 

 ประเทศไทยได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที$ 10  
พ.ศ. 2550-2554)  เป็นแผนหลกัในการชีDทศิทางการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม ปรชัญา
ในการจดัทาํแผนฉบบันีDคอื การนําเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวคดิเรื$องคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา  
มาประยุกต์กับการจัดทําแผน โดยมีวิสยัทัศน์คือ “มุ่งพัฒนาสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and 
Happiness Society) คนไทยมคุีณธรรมนําความรอบรู ้รูเ้ท่าทนัโลก ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สงัคมสนัติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ$งแวดล้อมมีคุณภาพและทรพัยากรธรรมชาติยั $งยนื อยู่
ภายใต้ระบบบรหิารจดัการประเทศที$มธีรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ$งระบอบประชาธปิไตยที$มพีระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมศีกัดศิรีX ”  โดยมยีุทธศาสตรใ์นการผลกัดนัเพื$อใหเ้กดิความสาํเรจ็ตาม
เปาหมายของแผนทั Dงหมด ้ 5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่   
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(2) 

1. การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  เพื$อพฒันาคนให้มสีุข
ภาวะด ีจติใจ อารมณ์ กาย สตปิญญามคีวามสมดุล เขา้ถึงหลกัศาสนา มคุีณธรรมั  นําความรอบรู ้ 
มสีมัมาชพี มคีวามมั $นคงในชวีติ 

2. การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมเป็นฐานที$มั $นคงของประเทศ เพื$อพฒันาชุมชนเขม้แขง็ 
สงบ สนัต ิและแกป้ญหาความยากจนใหชุ้มชนอยู่เยน็เป็นสขุั  

3. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดุลและยั $งยนื เพื$อใหเ้ศรษฐกจิมคุีณภาพ โครงสรา้งเศรษฐกจิมี
ความสมดุลมากขึDน  มเีสถยีรภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ  

4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั $นคงของฐานทรพัยากร และ
คุณภาพสิ$งแวดลอ้ม เพื$อให้เกดิการรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากร  รกัษาคุณภาพ
สิ$งแวดล้อม และวางรากฐานการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การพฒันาบนฐานความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ 

5. การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ  โดยมุ่งหวงัใหธ้รรมาภบิาลของประเทศใน
ทุกภาคสว่นดขีึDน  ตลอดจนสรา้งองคค์วามรูป้ระชาธปิไตย 

ทั DงนีD ในแผนพฒันาฯ ดงักล่าว ได้กล่าวถงึการพฒันาและส่งเสรมิการใช ้ICT ไวใ้นแนวทางการพฒันา
หลายด้าน อาท ิการพฒันาโครงสร้างพืDนฐาน ICT เพื$อสนับสนุนการปรบัโครงสร้างการผลติ การใช้ ICT  
เพื$อการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูเ้พื$อการเรยีนรู้ตลอดชวีติ การพฒันาการใหบ้รกิารและการดําเนินงานของรฐัใน
รปูแบบรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

นอกจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิล้ว ยงัมนีโยบายและแผนระดบัชาตอิื$นๆ ที$ถูกจดัทํา
ขึDนโดยหลายหน่วยงาน เพื$อร่วมขบัเคลื$อนประเทศไทยสู่สงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู้  รวมถึงนโยบาย
รฐับาล  ซึ$งแผนและนโยบายดงักล่าว แม้จะมจีุดเน้นที$ต่างกนัตามหน้าที$และความรบัผดิชอบขององคก์ร/
หน่วยงานที$รบัผิดชอบและวตัถุประสงค์ของการจดัทํา แต่แนวทางส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั Dงมีการพูดถึงนัยต่อการพัฒนาหรือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร 
ในการพฒันาไวค่้อนขา้งชดัเจน โดยแนวนโยบายหลกัๆ ที$กล่าวถงึในเกอืบทุกแผนมดีงันีD  

• การพฒันาคนหรอืทรพัยากรมนุษย ์เนื$องจากคนเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ 
• การพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม (เกษตร อุตสาหกรรมการผลติ และบรกิาร)  
• การพฒันาสงัคมและชุมชน โดยใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาและบรหิารทอ้งถิ$น

ดว้ยตนเอง รวมถึงฟืDนฟูและสบืสานคุณค่าความหลากหลายของวฒันธรรมไทย ทั Dงที$เป็นวถิี
ชวีติประเพณี ค่านิยมที$ดงีาม ภูมปิญญาทอ้งถิ$นั  

• การสรา้งความมั $นคงของฐานทรพัยากรและสิ$งแวดลอ้ม โดยเน้นการแกป้ญหาดา้นสิ$งแวดลอ้มั
ไวห้ลายๆ เรื$อง รวมถงึการเตอืนภยัจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ  

• การปรบัปรุงการบรหิารจดัการ โดยมุ่งเน้นที$การบรหิารงานอย่างโปร่งใสทั Dงภาครฐัและเอกชน 
รวมถงึใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการเกี$ยวกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

• การพฒันาโครงสรา้งพืDนฐาน และการจดัตั Dงองคก์ร/สถาบนัเฉพาะทาง เพื$อขบัเคลื$อนการพฒันา 
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(3) 

2.2 กรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบท ่ ICT ฉบบัที� 1 

 ในการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ฉบบัที$ 2 ได้คํานึงถึงกรอบนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรอื IT 2010 ซึ$งคณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบ  
เมื$อวนัที$ 19 มนีาคม พ.ศ. 2545  โดยกรอบนโยบาย IT 2010 ไดก้าํหนดเปาหมายสาํคญัสามประการ คอื้  

1) เพิ$มขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื$องมอืพฒันาประเทศ เพื$อยกระดบัประเทศไทย
ใหอ้ยู่ในกลุ่มประเทศที$มศีกัยภาพเป็นผูนํ้า (potential leaders) อนัดบัต้นๆ โดยใชด้ชันีผลสมัฤทธิ X
ทางเทคโนโลยขีองสาํนกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) เป็นเครื$องประเมนิวดั 

2) เพิ$มจาํนวนแรงงานความรูข้องประเทศไทยใหเ้ป็นรอ้ยละ 30 ของแรงงานในประเทศทั Dงหมด 
3) พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยเพิ$มสดัส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที$เกี$ยวขอ้งกบัการใชค้วามรู้

เป็นพืDนฐานใหม้มีลูค่าถงึรอ้ยละ 50 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) 

 เพื$อใหบ้รรลุเปาหมายดงักล่าว กรอบนโยบาย ้ IT 2010 ไดก้ําหนดกลยุทธใ์นการพฒันาประเทศสู่
สงัคมแห่งภูมิปญญาและการเรียนรู้ไว้ ั 5 ด้าน ได้แก่ e-Industry, e-Commerce, e-Government,  
e-Education และ e-Society โดยสามารถสรุปความเชื$อมโยงระหว่างกลยุทธท์ั Dง 5 ดา้นและปจจยัที$เกี$ยวขอ้งั
กบัทุกกลยุทธ ์ไดแ้ก่ นวตักรรม ความรู ้การวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาคน และ
โครงสรา้งพืDนฐานดา้นโทรคมนาคม ซึ$งหากไดม้กีารพฒันาตามกลยุทธ ์5 ด้าน โดยพฒันาฐานที$เป็นปจจยัั
เชื$อมโยงไปพรอ้มกนั กจ็ะนําไปสูก่ารพฒันาที$ยั $งยนื  

 กรอบนโยบาย IT 2010 ไดถู้กถ่ายทอดไปสู่แผนกลยุทธ คอืแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื$อสารของประเทศไทย ฉบบัที$ 1 พ.ศ. 2545-2549 ที$มกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์ 
กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการไวช้ดัเจน โดยมเีปาหมายที$สาํคญัดงันีD้  

1) พฒันา/ยกระดบัทางเศรษฐกจิของประเทศโดยใช ้ICT 
2) ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 
3) พฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยเพิ$มการประยุกตใ์ช ้ICT ในดา้นการศกึษา และฝึกอบรม 
4) สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในชนบทเพื$อการพฒันาประเทศที$ยั $งยนื 

 เพื$อให้บรรลุซึ$งเปาหมายของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารอย่างเป็นรูปธรรม้  
แผนแม่บท ICT ฉบับที$ 1 ได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาอุตสาหกรรม ICT   
2) ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทย  3) ปฏริปูและสรา้งศกัยภาพการวจิยัและพฒันาดา้น ICT  
4) ยกระดบัพืDนฐานสงัคมไทยเพื$อการแข่งขนัในอนาคต  5)  พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการเพื$อมุ่งขยาย
ตลาดต่างประเทศ   6) สง่เสรมิผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช ้ICT และ 7) ใช ้ICT ในการบรหิาร
และบรกิารของภาครฐั    

 แผนแม่บท ICT ฉบบัที$ 2 จงึได้รบัการพฒันาขึDนโดยพจิารณาถึงความต่อเนื$องในเชงินโยบาย
ภายใต้กรอบ IT 2010 รวมถงึเร่งรดัแกไ้ขจุดอ่อนที$ส่งผลใหแ้ผนแม่บท ICT ฉบบัที$ 1 ไม่สามารถบรรลุ
เปาหมายไดอ้ย่างสมบรูณ์้  
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(4) 

 
2.3 สถานภาพการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย 

การพฒันา ICT ของประเทศไทยในเวทโีลกโดยภาพรวม เมื$อพจิารณาจากดชันีชีDวดัระดบัสากล 
อาท ิNetworked Readiness Ranking, e-Readiness Ranking พบว่าจดัอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เมื$อ
เปรยีบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศอื$นในทวปีเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิ$งประเทศเพื$อนบา้นอย่างสงิคโปรแ์ละ
มาเลเซยี พบว่าประเทศเพื$อนบา้นมอีนัดบัการพฒันา ICT ที$สงูกว่าประเทศไทยในทุกๆ ดชันี  

ปัจจยัสาํคญัที�ฉุดรั Aงอนัดบัการพฒันา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดชันี คือ ความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืAนฐานสารสนเทศและการสื�อสาร ซึ$งยงัมไีม่เพยีงพอและยงัแพร่กระจายไม่ทั $วถงึทําให้
การพฒันาและการใชป้ระโยชน์ของ ICT เพื$อต่อยอดองคค์วามรู ้การพฒันาธุรกจิ การใหบ้รกิารของภาครฐั 
ยงัไม่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเท่าที$ควร ดงันั Dน การพฒันาโครงสรา้งพืDนฐานดา้น ICT จงึเป็นประเดน็
สาํคญัประการหนึ$งที$แผนแม่บท ICT ฉบบัที$ 2 ตอ้งพจิารณาแกไ้ขปญหา ั  

ผลการวเิคราะหด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัการประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT) 
ของการพฒันา ICT ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทฯ ในส่วนของโครงสรา้งพืDนฐาน ซึ$งแมจ้ะ
พบว่าประเทศไทยมกีารพฒันาโครงข่ายหลกั (Backbone Network) ที$รบั-ส่งขอ้มูลไดม้ากขึDนและรวดเรว็
ยิ$งขึDน ซึ$งจะช่วยรองรบัความต้องการของประชาชนด้านขอ้มูลข่าวสารได้เพิ$มขึDนอย่างต่อเนื$อง แต่ยงัคง
ประสบปญหาความเหลื$อมลํDาในกาั รเขา้ถงึสารสนเทศและความรู ้(Digital Divide) ของกลุ่มคนที$อยู่ใน
ภูมภิาค/ทอ้งถิ$นที$อยู่ห่างไกล และผูด้อ้ยโอกาสในดา้นอื$นๆ เช่น ผูพ้กิาร จงึตอ้งมกีารขยายโครงขา่ยทั Dงในเชงิ
พืDนที$และคุณภาพของโครงขา่ยใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิ$งขึDน โดยเฉพาะการกระจายโอกาสในการเขา้ถงึ ICT ใน
ระดบัโครงขา่ยปลายทาง (Last Mile Access) ที$เชื$อมต่อผูใ้ชก้บัโครงขา่ยหลกั  

 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื$อง รวมถึงการหลอมรวมเทคโนโลย ี
(technological convergence) ระหว่างเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยกีารสื$อสาร และเทคโนโลยกีารแพร่
ภาพกระจายเสยีง เปิดโอกาสให้ประเทศไทยมทีางเลอืกและสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยเีหล่านีDเพื$อปรบัปรุงประสทิธภิาพของโครงสรา้งพืDนฐานที$มอียู่แลว้และในขณะเดยีวกนักส็ามารถลด
ความเหลื$อมลํDาในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของประชาชนในเขตภูมภิาคหรอืในชนบทห่างไกลได ้โดยการใช
เทคโนโลยทีี$มปีระสทิธภิาพในการรบัสง่ขอ้มลูสงูขึDนในราคาที$ลดลง  

ในส่วนของบุคลากรดา้น ICT พบว่ามกีารเตบิโตอย่างต่อเนื$องตามการเตบิโตของการใช ้ICT โดย
ปจจุบนัประเทศไทยมผีูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นนีDมากขึDนทั Dงในภาครฐัและเอกชนั   และมผีูจ้บการศกึษาที$
เกี$ยวขอ้ง ทั Dงระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาจาํนวนไม่น้อย แต่กย็งัขาดแคลนบุคลากรดา้น ICT อกีมาก ทั Dง
ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ$งบุคลากรที$มทีกัษะสงู  หรอืทกัษะเฉพาะดา้นต่างๆ อย่างไรก็
ตาม แมส้ถานภาพบุคลากรดา้น  ICT ของไทยในภาพรวมจะดูเป็นจุดอ่อนมากกว่าเป็นจุดแขง็  บุคลากร  ICT 
ไทยถอืว่ามศีกัยภาพมากในดา้นการผลติซอฟตแ์วร ์แอนิเมชั $น และสื$อบนัเทงิดจิทิลัต่างๆ 

สาํหรบัประชาชนทั $วไป พบว่ามกีารใช้ ICT ในระดบัตํ$าและกระจายไม่ทั $วถงึ คนไทยส่วนใหญ่ 
มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารผ่านเทคโนโลยีเดิม (โทรทัศน์ และวิทยุ) มากกว่าเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ละการสื$อสาร โดยคนกลุ่มที$มกีารเขา้ถึง ICT น้อยกว่ากลุ่มอื$นๆ คอืประชาชนที$อาศยัอยู่ใน
พืDนที$ห่างไกล คนพกิาร ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนีD ยงัพบว่าประชาชนทั $วไป ยงัมกีารใช้ ICT อย่างไม่
เหมาะสมอกีหลายประเดน็ อาท ิ1) การใช ้ICT เพื$อความบนัเทงิค่อนขา้งสงู (สงูกว่าการใชเ้พื$อการศกึษาหา
ความรูแ้ละการใชท้ําธุรกรรมทางธุรกจิ หรอืธุรกรรมกบัภาครฐั) โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน   2) การไหลบ่า
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(5) 

ของวฒันธรรมต่างชาตแิละเนืDอหาไม่พงึประสงค ์  3) การเพิ$มขึDนของอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์ เป็นต้น 
ดงันั Dน ในการวางแผนการพฒันา ICT ในช่วงต่อไป จะตอ้งคาํนึงถงึตวัแปรเหล่านีDดว้ยเช่นกนั  

ในส่วนของภาครฐั พบว่าหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยงัคงขาดบุคลากรที$มคีวามรูด้้าน ICT และ 
การประยุกต์ใช้ ICT เพื$อเพิ$มประสทิธภิาพ  ในการดําเนินงาน ถึงแม้ทุกหน่วยงานของรฐัจะมผีู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู  (Chief Information Officer: CIO) แต่  CIO ส่วนใหญ่กย็งัขาดความรู ้ความ
เขา้ใจ และทกัษะดา้นเทคโนโลย ีนอกจากนีDหน่วยงานภาครฐัยงัคงประสบปญหาเรื$องการขาดแคลนบุคลากรั
ดา้น ICT เนื$องจากผลตอบแทนตํ$าและขาดมาตรการจงูใจที$เหมาะสม 

ในเรื$องของการบริหารจัดการ  แม้ว่าจะมีองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระที$ทําหน้าที$กํากับดูแล 
และส่งเสริมการพฒันา  ICT อยู่หลายหน่วยงาน  เช่น  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร  
(และหน่วยงานในกํากบั), คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต,ิ ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิแต่จากการประเมนิ SWOT พบประเดน็ที$เป็นขอ้วติกกงัวลหลายประการที$เกี$ยวกบัการ
บรหิารจดัการ ICT ในภาพรวม อาท ิบทบาทหน้าที$ขององคก์รเหล่านีDซึ$งยงัมคีวามซํDาซอ้นกนัอยู่  ทําใหก้าร
ทํางานบางเรื$องซํDาซอ้น  ขาดการบูรณาการ  ขาดความเป็นเอกภาพ    นอกจากนีDการบรหิารจดัการโครงการ
ดา้น ICT ในภาพรวมยงัดอ้ยประสทิธภิาพ เนื$องจากยงัมลีกัษณะต่างคนต่างทาํ ไม่ทํางานไปในทางเดยีวกนั 
ขาดกลไกประสานงานที$ชดัเจนในการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิไม่มกีารบรูณาการแผนงานดา้น ICT และ
จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้ง ปญหาและอุปสรรคที$สาํคญัประการหนึ$งคอื ยงัขาดหน่วยงานที$รบัผดิชอบในั
การกํากบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บท  ICT รวมถงึขาดระบบตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน
ตามแผนอย่างจรงิจงั 

กล่าวโดยสรุป จากการประเมนิ SWOT ของการพฒันา ICT ของประเทศไทย โดยกลุ่มผูม้สี่วนได้
เสยี (stakeholders) พบว่า แมป้ระเทศไทยจะมกีารพฒันาและใช ้ICT ในระดบัที$สงูขึDนอย่างต่อเนื$องในช่วงที$
ผ่านมา โดยมจีุดแขง็หลายด้าน อาท ิมนีโยบายส่งเสรมิที$ชดัเจน มบีุคลากรที$มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้น ICT 
เพิ$มขึDน มโีครงขา่ยหลกั (backbone) กระจายทั $วถงึ อกีทั Dงมโีอกาสอนัเกดิจากปจจยัภายนอกที$ส่งเสรมิ ไม่ว่าั
จะเป็นการขยายตวัของตลาดในอนาคต การหลอมรวมของเทคโนโลย ีทําใหเ้กดิบรกิารใหม่ๆ ที$หลากหลาย
อนัเป็นการเพิ$มทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และโอกาสจากการทาํธุรกจิผ่านอนิเทอรเ์น็ตซึ$งคาดว่าน่าจะมเีพิ$มขึDน 
เป็นตน้  อย่างไรกต็าม ประเดน็สาํคญัที�ควรให้ความสนใจ คือ จดุออน่ ซึ�งยงัมีคอนข้างมาก่  แต่ที�สาํคญั
และควรได้รบัการแก้ไขโดยเรงดวนในชวงของแผนแมบทฯ ฉบบั่ ่ ่ ่ ที� 2 คือเรื�องคน ที�ต้องพฒันาทั Aงใน
ปรมาณและคณุภาพ และเรื�องิ การบรหารจดัการ ิ ICT ระดบัชาต ิ (National ICT governance) ที�ต้อง
พฒันาให้มีประสทธภาพมากขึAนิ ิ  มฉิะนั Dนแลว้ จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาในเรื$องอื$นๆ ต่อไป เนื$องจากทั Dง
สองประเดน็ถอืเป็นปจจยัพืDนฐานที$ั สาํคญัของการพฒันา  
 
III. สรปุหลกัการและประเดน็ที�สาํคญัของแผนแมบทฯ ฉบบัที� ่ 2 

1. มเีปาหมายในเชงิการพฒันาสู่สงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้้ ั  ที$สอดคลอ้งกบัทศิทางการ
พฒันาประเทศตามที$กําหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ซึ$งถือเป็นแผนพฒันาฯ หลกัของ
ประเทศ 

2. สานความต่อเนื$องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื$อสารของประเทศไทย (ฉบบัที$ 1) พ.ศ. 2545-2549” โดยยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและประยุกต์ใช ้
ICT ในด้านการค้า (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตร์ที$ 5 และ 6),  
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(6) 

ดา้นการศกึษาและการพฒันาคนและสงัคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตรท์ี$ 1 และ 3)  
และในการดําเนินงานของภาครัฐ เพื$อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ  
(ในยุทธศาสตรท์ี$ 4) นอกจากนีD ได้ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาต่อยอดจากที$ไดด้ําเนินมาแลว้ในช่วงแผนฯ 
ฉบบัที$ 1 แต่ยงัไม่บรรลุเปาหมาย้  เพื$อใหเ้กดิผลที$เป็นรปูธรรมโดยเรว็  

3. มุ่งเน้นการแกไ้ขสิ$งที$เป็นจุดอ่อนที$สาํคญัของการพฒันา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็น
ลําดบัแรก ได้แก่ 1) การพฒันาคนให้มีความเฉลยีวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information 
Literacy) (ดูความหมายในส่วนถดัไป) และ 2) การบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาต ิใหย้ดึหลกัธรรมาภิบาล 
นอกจากนีD ยงัใหค้วามสาํคญักบัการเร่งพฒันาโครงขา่ยความเรว็สงูใหม้กีารกระจายอย่างทั $วถงึและราคาเป็น
ธรรมเนื$องจากเป็นโครงสรา้งพืDนฐานที$สาํคญัสาํหรบัการพฒันาในสงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู้และนวตักรรม  
ที$อาศยั ICT เป็นพลงัขบัเคลื$อนหลกั และเป็นสิ$งที$ประเทศไทยยงัมรีะดบัการพฒันาที$ด้อยกว่าหลายๆ 
ประเทศ 

4. สอดคลอ้งกบัทศิทาง/เปาหมายของการพฒันา้  ICT ระดบันานาชาต ิที$ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วม
แสดงเจตจาํนงค/์จดัทาํพนัธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ$งเปาหมายในการพฒันาโครงสร้้ างพืDนฐานสารสนเทศและ
การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) เพื$อสรา้งสงัคมสารสนเทศ 
จากการประชุม World Summit on the Information Society และเปาหมายในการเขา้ถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ต้
ความเรว็สงูอย่างทั $วถงึและเท่าเทยีม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏญิญา
กรุงเทพ ซึ$งรฐัมนตรทีี$รบัผดิชอบดา้นสารสนเทศและการสื$อสารของกลุ่มประเทศ APEC ไดเ้หน็ชอบร่วมกนั 

5. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาที$มุ่งเน้นใหเ้กดิธรรมาภบิาล ทั Dงในสว่นของการบรหิารจดัการ ICT 
ระดบัชาต ิที$ต้องบรหิารจดัการอย่างมธีรรมาภบิาล (ในยุทธศาสตรท์ี$ 2) และการใช ้ICT ในภาครฐั เพื$อช่วย
สนบัสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ (ในยุทธศาสตรท์ี$ 4) ซึ$งเป็นวตัถุประสงคท์ี$กําหนด
ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที$ 10  

โดยประเดน็ที$กล่าวถึงในยุทธศาสตร์ที$ 2 เป็นสิ$งที$ต้องเร่งดําเนินการ เพื$อแก้ไขจุดอ่อนของการ
พฒันา ICT ของประเทศที$พบจากการวิเคราะห์ SWOT ที$ชีDให้เห็นว่า ประเทศไทยยงัมีจุดอ่อนและ 
ต้องปรบัปรุงในเรื$องการบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาติ เพื$อให้มคีวามชดัเจนในบทบาทหน้าที$ของหลาย
หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง มกีลไกการทาํงาน (รวมถงึการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ) ที$เอืDอใหเ้กดิการบูรณาการ 
และลดการซํDาซอ้นระหว่างหน่วยงาน   

ส่วนประเดน็ของยุทธศาสตรท์ี$ 4 เป็นสิ$งที$ต้องดําเนินการดว้ยเช่นกนั เนื$องจากภาครฐัเป็นกลไกที$
สาํคญัในการพฒันาประเทศ และควรมบีทบาทเป็นผูนํ้าในการประยุกต์ใช ้ICT เพื$อพฒันาประสทิธภิาพและ
คุณภาพของการบริหารและการบริการที$ให้แก่ประชาชน ซึ$งก็ต้องมุ่งเปาให้เกิดธรรมาภิบาลด้วย้   ทั DงนีD 
หลักการของธรรมาภิบาล ตามที$กําหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม  
แห่งสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก มอีงคป์ระกอบที$สาํคญัดงันีD การมสี่วนร่วม (participation), การปฏบิตัติาม
กฎหมาย (rule of law), ความโปร่งใส (transparency), การตอบสนองต่อขอ้เรยีกรอ้ง (responsiveness), 
การยึดถือความเห็นส่วนใหญ่ (consensus oriented), ความเสมอภาค (equity and inclusiveness),  
ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (effectiveness and efficiency) และความรบัผดิชอบ (accountability)  

6. ใช้แนวปฏบิตัทิี$สอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาที$สมดุลดว้ย
การสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน โดย 
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(7) 

- เร่งพัฒนาคนให้มีความสามารถที$จะสร้างของเพื$อใช้เองได้ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มคีวามเขม้แขง็ โดยการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา และการส่งเสริม
ผูป้ระกอบการ เพื$อใหส้ามารถพึ$งตนเองไดใ้นระยะยาว 

- คาํนึงถงึความพรอ้มดา้นทรพัยากร และการใชอ้ย่างคุม้ค่า 

7. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและการใช ้ICT เพื$อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความไดเ้ปรยีบใน
การแข่งขนัของภาคการผลติและบรกิารที$ไทยมศีกัยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเที$ยว และ
การบริการด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาท้องถิ$นั  วฒันธรรมไทย และเอกลกัษณ์ของไทย  
เพื$อนํารายไดเ้ขา้ประเทศ 

 
IV. วสยัทศัน์ พนัธกจ และเป้าหมาย ิ ิ  

3.1 วสยัทศัน์ิ  

“ประเทศไทยเป็นสงัคมอุดมปญญาั  (Smart Thailand) ดว้ย ICT” 

 

“สงัคมอุดมปญญาั ” ในที �นี?หมายถงึสงัคมที �มกีารพฒันาและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร
อย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏบิตัิของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนทุกระดบัมคีวามเฉลยีวฉลาด 
(Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information literacy)  สามารถเขา้ถึง และใช้สารสนเทศอย่างมคุีณธรรม 
จรยิธรรม มวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนและสงัคม มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื �อสารที �มธีรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื �อสนับสนุนการพฒันาสู่เศรษฐกจิและ
สงัคมฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั �งยนืและมั �นคง 

 
 
 

3.2 พนัธกจิ  

(1) พฒันากําลงัคนให้มคุีณภาพและปรมิาณที$เพยีงพอ ทั Dงบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื$อสาร ( ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอื$นๆ  
ทุกระดับ ที$มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั อย่างมคุีณธรรม จรยิธรรม เพื$อร่วมขบัเคลื$อนประเทศไทยสู่
สงัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั $งยนืและมั $นคง 

(2) พฒันาโครงขา่ยสารสนเทศและการสื$อสารความเรว็สงูที$มกีารกระจายอย่างทั $วถงึ มบีรกิารที$
มี คุณภาพ และราคาเ ป็นธรรม เพื$ อ ให้ เ ป็นโครงสร้ างพืDนฐานสารสนเทศหลัก  
ที$ทุกภาคส่วนสามารถใช้ในการเข้าถึงความรู้ สร้างภูมิปญญาั  และภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสามารถใชใ้นการสรา้งมลูค่าเพิ$มแก่ภาคเศรษฐกจิของประเทศ 

(3) พฒันาระบบบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารที$มธีรรมาภบิาล โดยมกีลไก 
กฎ ระ เบียบ  โ ค ร งส ร้ า ง กา รบ ริห า ร แล ะก ารกํ า กับดู แ ล  ที$ เ อืD อ ต่ อก า รพัฒ นา 
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(8) 

อย่างบรูณาการ มคีวามเป็นเอกภาพ มปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาค
สว่นในสงัคม เพื$อสนบัสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาลในระบบบรหิารจดัการประเทศ สอดคลอ้งกบั
เปาหมายที$กาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ้  

 

3.3 วตัถปุระสงค ์ 

(1) เพื$อพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร (ICT Professional)  
ใหม้ปีรมิาณและคุณภาพตรงกบัความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ  
ทุกระดบั รวมถงึประชาชนทั $วไป ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งสรรค ์พฒันา และใช้
ICT อย่างมปีระสทิธภิาพ มวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั เพื$อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศ
ไทยสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั $งยนืและมั $นคง 

(2) เพื$อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร โดยใช ้
แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$เกี$ยวขอ้ง เพื$อให้มกีารจดัสรร
ผลประโยชน์จากการพฒันาสูป่ระชาชนในทุกภาคสว่นอย่างเป็นธรรม โดยใชก้ลไกความเป็น
หุน้สว่นระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อย่างเหมาะสม 

(3) เพื$อสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งการผลติสู่การเพิ$มคุณค่า (Value Creation) ของสนิคา้และ
บรกิารบนฐานความรูแ้ละนวตักรรม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร 

(4) เพื$อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและปจเจกบุคคลั  โดยการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก
สารสนเทศ ในกจิการของครวัเรอืนและชุมชน รวมถงึในการแสวงหาความรู ้ สรา้งภมูปิญญาั  
การมสีว่นร่วมในระบบการเมอืงการปกครอง และในการดาํรงชวีติประจําวนั เพื$อนําไปสู่การ
พึ$งตนเองและลดปญหาความยากจนั  โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ 

(5) เพื$อเสรมิสร้างศกัยภาพของธุรกจิและอุตสาหกรรมที$เกี$ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื$อสาร โดยเน้นการเพิ$มมลูค่าเพิ$ม  (Value-Added) ในประเทศ  การวจิยัและพฒันาและ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาท้องถิ$นั  วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของคนไทย  
เพื$อสนบัสนุนการพฒันาสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั $งยนื 

 
3.4 เป้าหมาย 

(1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั Dงประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเขา้ถึง 
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(Information Literacy) ก่อเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ การทํางาน และการดํารงชวีิต
ประจาํวนั  

(2) ยกระดบัความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของประเทศ โดยใหอ้ยู่ใน
กลุ่มประเทศที$มรีะดบัการพฒันาสงูสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศที$มกีารจดัลําดบั
ทั Dงหมดใน Networked Readiness Index   
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(9) 

(3) เพิ$มบทบาทและความสาํคญัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารในระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ โดยมสีดัส่วนมูลค่าเพิ$มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 15  

 
IV. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 เพื$อให้บรรลุซึ$งวัตถุประสงค์และเปาหมายของการพัฒนา้  ICT อย่างเป็นรูปธรรมภายใต ้
เงื$อนไขที$เป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของการพฒันา ICT ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบบั
นีDได้กําหนดยุทธศาสตร์หลกัขึDน 6 ด้าน โดยภาครฐั เอกชน และประชาชน จะมสี่วนร่วมกนัดําเนินงานให้
เป็นไปตามเนืDอหาสาระของแผนในช่วงพ.ศ. 2552-2556 เพื$อนํา ICT มาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งศกัยภาพใน
การพึ$งพาตนเอง และเพื$อสามารถแขง่ขนัในโลกสากลได ้รวมถงึการสรา้งสงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  
อนันําไปสูคุ่ณภาพชวีติที$ดขี ึDนของประชาชนไทยโดยทั $วกนั  โดยยุทธศาสตรท์ั Dง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

 
ยุทธศาสตรที์� 1: การพฒันากาํลงัคนด้าน ICT และบุคคลทั �วไปให้มีความสามารถในการ
สรา้งสรรค ์ผลติ  และใช้สารสนเทศอยางมีวจารณญาณและรูเ้ทาทนั่ ่ิ   

 มสีาระสาํคญัเพื$อเร่งพฒันากาํลงัคนที$มคุีณภาพและปรมิาณเพยีงพอที$จะรองรบัการพฒันาประเทศสู่
สงัคมฐานความรูแ้ละนวตักรรม ทั Dงบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร (ICT Professional) 
และบุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ รวมถงึเยาวชน ผูด้้อยโอกาส ผูพ้กิาร และประชาชนทุกระดบั ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการสรา้งสรรค ์ผลติ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มคุีณธรรม จรยิธรรม  
วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสงัคมโดยรวม โดยมี
มาตรการที$สาํคญัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั 

 (1)  การพฒันาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT Professional) 
ประกอบดว้ย มาตรการย่อย 2 กลุ่มคอื  

(1.1) พฒันาผูท้ี$กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาใหม้ทีกัษะและคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม โดยมมีาตรการที$คญัคอื สนับสนุนการพฒันาอาจารยด์า้น ICT 
ในสถาบนัการศกึษาให้สามารถพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนื$องและสามารถทําวจิยัและพฒันาใน
สาขา ICT ขั Dนสูง มกีลไกให้อาจารย์ทํางานใกลช้ดิกบัผูป้ระกอบการเพื$อเขา้ใจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึDน ปรบัปรุงรูปแบบ/วธิกีารในการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรแีละโทให้เน้นการปฏบิตัิงานจรงิกบัภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสรมิใหม้กีารนํา open 
source software มาใชเ้ป็นเครื$องมอืในการเรยีน การสอน และการวจิยัต่อยอดเพื$อส่งเสรมิใหเ้กดิ
นักพฒันารุ่นใหม่  สําหรบัการพฒันาเพื$อเพิ$มปรมิาณและคุณภาพของบุคลากร ICT ที$มทีกัษะสูง 
ซึ$งประเทศไทยยงัขาดแคลนนั Dน ใหจ้ดัตั Dงมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัเฉพาะทางด้าน ICT (โดยอาจ
เป็นการจัดตั Dงใหม่หรือยกระดับจากสถาบันการศึกษาที$มีอยู่) และสนับสนุนให้บุคลากรที$จบ
การศกึษาในสาขาอื$นๆ ไดม้โีอกาสเขา้ศกึษาเพื$อปรบัเปลี$ยนสายวชิาชพีเป็นบุคลากรดา้น ICT  

(1.2) พฒันาบุคลากร ICT ที$ปฏบิตังิานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปจจุบน้ั  (ICT Workforce) ใหม้ี
ความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพสงูขึDน โดยสรา้งแรงจูงใจในการเขา้รบัการฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน
วชิาชพีที$มกีารกําหนดไวใ้นระดบัสากล และกําหนดกลไกเพื$อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
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(10) 

องค์ความรู้จากบริษัทข้ามชาติที$เข้าร่วมโครงการ ICT ของภาครัฐสู่ผู้ประกอบการไทย  
สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการลงทุนในการพฒันาบุคลากร ICT  
 
(2) การพฒันาบุคลากรในสาขาวชาชีพอื�นๆ และบุิ คคลทั �วไป ประกอบดว้ย  

(2.1) ส่งเสริมให้มกีารนํา ICT มาใช้เป็นเครื$องมือในการเรียนการสอนในการศึกษาในระบบ 
ทุกระดบัมากขึDน แต่มุ่งเน้นที$การศกึษาขั DนพืDนฐานเป็นสาํคญั โดยพฒันาทกัษะดา้น ICT ใหแ้ก่คร ู
ควบคู่ไปกบัการปรบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนที$เน้นการพฒันาความสามารถในการคดิ วเิคราะห ์
แกป้ญหาโดยใช ้ั ICT เป็นเครื$องมอื ในขณะเดยีวกนั ตอ้งใหม้กีารเรยีนการสอนเกี$ยวกบัจรยิธรรมใน
การใช ้ICT ในหลกัสตูรภาคบงัคบั ในทุกระดบัชั Dนการศกึษา และตอ้งสง่เสรมิการพฒันาสื$อการเรยีน
การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ การจดัทาํแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน รวมถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิชุมชนออนไลน์
ของนกัเรยีน เพื$อแลกเปลี$ยนการเรยีนรู ้การแสดงความคดิเหน็ ทั DงนีDในการดําเนินงานเพื$อส่งเสรมิ
กจิกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรใช้กลไกความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครฐัแลภาคเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP)  และมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นระยะ 

(2.2) พฒันาการเรยีนรู ้ICT นอกสถาบนัการศกึษาเพื$อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยจดัใหม้ี
แหล่งเรยีนรู ้ICT ของชุมชนที$มสีื$ออเิลก็ทรอนิกสท์ี$หลากหลาย มกีารฝึกอบรมใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร มี
บรกิารเพื$ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งความรู/้ขอ้มลูทั Dงจากส่วนกลาง และขอ้มูลทอ้งถิ$น
ที$จะเป็นประโยชน์แก่อาชีพและการดํารงชีวิตประจําวนัแก่ประชาชน พร้อมทั Dงส่งเสริมให้มีการ
พฒันาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ที$เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอาชีพและการดํารงชีวิต
ประจาํวนั ที$ใชง้านและสบืคน้ง่ายสาํหรบัคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทเ์คลื$อนที$ 

(2.3) พฒันาทกัษะ ICT แก่แรงงานในสถานประกอบการ  เพื$อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก ICT ใน
การเพิ$มประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางาน โดยการสรา้งแรงจูงใจแก่สถานประกอบการใน
การลงทุนพฒันาความรู้/ทกัษะ ICT แก่พนักงาน รวมถึงส่งเสรมิการพฒันาระบบ e-Learning 
สาํหรบัการเรยีนรู ้ICT 

(2.4) พฒันาการเรยีนรู ้ICT แก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ การจดัทําและเผยแพร่อุปกรณ์ 
ICT ทั Dงฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร ์เทคโนโลยสีิ$งอํานวยความสะดวก สื$อการเรยีนรู ้ เนืDอหาสาระดจิทิลั
สาํหรบัผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ และใช้มาตรการต่างๆ เพื$อสร้างโอกาสให้ผูด้้อยโอกาสเหล่านั Dน
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึ รวมถงึการทาํวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีาํหรบั
ผูพ้กิาร และการฝึกอบรมความรูด้า้น ICT แก่ผูส้งูอายุ 

(2.5) พฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT แก่บุคลากรภาครฐั  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานความรู ้ICT 
สําหรบับุคลากรภาครฐัทุกระดบั และจดัให้มีกลไกการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาบุคลากรภาครฐั
เพื$อใหม้คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะที$สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตําแหน่ง รวมถงึการจดัตั Dงสถาบนั
พฒันาความรูค้วามสามารถดา้น ICT ให้แก่บุคลากรภาครฐั ทั DงนีD ให้มแีรงจูงใจ ค่าตอบแทน และ
โอกาสความหน้าในการทาํงานที$เหมาะสม   

(3) มาตรการสนับสนุนอื�นๆ เพื�อเสรมสรา้งการพฒันา ิ “คน” ในวงกว้าง เช่น การพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลกําลงัคนด้าน ICT ของประเทศ เพื$อประกอบการวางแผนด้านการพฒันากําลงัคน  
ส่งเสรมิสมาคม/ชมรม/เครอืข่ายส่งเสรมิการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสรมิการแปลหนังสอืที$มี
ประโยชน์จากต่างประเทศเป็นภาษาไทยและเผยแพร่หลากหลายช่องทาง เป็นตน้ 
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(11) 

ยุทธศาสตรที์� 2: การบรหารจดัการระบบิ  ICT ระดบัชาติอยางมีธรรมาภบาล่ ิ  

 มีวัตถุประสงค์เพื$อปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการ 
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของประเทศ ให้มีธรรมาภิบาล โดยเน้น 
ความเป็นเอกภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$ เกี$ยวข้อง  
โดยมมีาตรการ 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

(1) ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหารและการจดัการิ  ICT ระดบัชาติ  เพื$อใหม้หีน่วยงานกลาง
ภายในกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ที$รบัผดิชอบในการผลกัดนัวาระดา้น ICT 
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ$งการกํากบัดูแลและผลกัดนัแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏบิตัิ และ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของหน่วยงานที$ทําหน้าที$เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื$อให้สามารถปฏิบัติหน้าที$ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ 2551 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  สรา้งกลไกในการทํางานเพื$อให้
เกดิความร่วมมอืและการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครฐัที$เกี$ยวขอ้งกบัการพฒันา ICT 
ของประเทศ จดัตั Dงจดัตั Dงสภา ICT เพื$อเป็นองคก์รที$เป็นตวัแทนของภาคเอกชน ที$ร่วมผลกัดนั
การทาํงานแบบ PPP ในการขบัเคลื$อนวาระดา้น ICT ของประเทศ และใหม้อีงคก์ร/หน่วยงานที$
ร ับผิดชอบงานด้านความมั $นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information security)  
ของประเทศ 

(2) ปรบัปรุงกระบวนการจัดทํา/เสนองบประมาณ และกระบวนการพจารณาจัดสรริ
งบประมาณด้าน ICT ของรัฐ เพื$อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
ลดความซํDาซอ้น และสอดคลอ้งกบัทศิทาง/แนวทางที$กาํหนดในแผนแม่บท ICT   

(3) พฒันา และ/หรือปรบัปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมถึงกลไกการบงัคบัใช้
กฏหมาย/กฏระเบียบ เพื�อให้เอืAอตอการใช้่  ICT และการทาํธุรกรรมทางอเลก็ทรอนกส์ิ ิ  
รวมถงึปรบัปรุงวธิกีารจดัซืDอจดัจา้งผลติภณัฑ/์ระบบงาน ICT ของภาครฐัใหมุ้่งเน้นความสาํเรจ็
ของงานและคุณภาพมากกว่าการเปรียบเทียบด้านราคาอย่างเดียว และให้สามารถจ้าง
สถาปนิก นกัออกแบบ หรอืที$ปรกึษา เขา้มาช่วยในกระบวนการจดัซืDอจดัจา้งงาน/โครงการดา้น 
ICT 

(4) ปรบัปรงุระบบฐานข้อมูลตวัชีAวดัสถานภาพการพฒันา ICT ของประเทศ เพื$อสนับสนุน
การตดิตามประเมนิผลการพฒันา ICT ของประเทศ และการดาํเนินการตามแผนแม่บท ICT 

 
ยุทธศาสตรที์� 3: การพฒันาโครงสรา้งพืAนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

 มวีตัถุประสงค์เพื$อพฒันาและบรหิารจดัการโครงสรา้งพืDนฐานสารสนเทศและการสื$อสาร ให้มกีาร
กระจายอย่างทั $วถึงไปสู่ประชาชนทั $วประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมีระบบ
สารสนเทศและโครงข่ายที$มีความมั $นคงปลอดภัย ทั DงนีD ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโครงสร้างพืDนฐานที$มี
ศกัยภาพทนักบัววิฒันาการของเทคโนโลย ีเพื$อรองรบัการขยายตวัของความต้องการของผูบ้รโิภค  สามารถ
ใหบ้รกิารมลัตมิเีดยี ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารใดๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อวถิชีวีติสมยัใหม่ในสงัคม
แห่งการเรียนรู้ อีกทั Dงมุ่งเน้นการลดปญหาควั ามเหลื$อมลํDาในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร เพื$อทําให้สงัคมม ี
ความสงบสขุ และประชาชนมคุีณภาพชวีติที$ดขี ึDนโดยมมีาตรการที$สาํคญั 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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(12) 

(1) สรา้งกลไกในการประสานและเชื�อมโยงการทาํงานระหวางหนวยงานที�เกี�ยวข้อง่ ่  เพื�อให้
การกาํหนดทศทางิ /นโยบายของรฐับาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ 

(2) ขยายประเภทบรการิ  เพมพืAนที�ให้บรการิ� ิ  และปรบัปรุงประสทธภาพของโครงขายิ ิ ่
โทรคมนาคม ภายใตห้ลกัการแขง่ขนัเสรแีละเป็นธรรมอย่างแทจ้รงิและใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ 
โดยส่งเสริมการลงทุนทั Dงจากในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะใหผู้ป้ระกอบการในทอ้งถิ$นสามารถลงทุนในเทคโนโลยทีางเลอืกเพื$อสรา้ง เชื$อมต่อ 
และ ใหบ้รกิารโครงขา่ยปลายทาง (last mile) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

(3) พฒันาโครงสร้างพืAนฐาน ICT เพื�อยกระดบัการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวตของิ
ประชาชน  โดยการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูป้ระกอบการในการพฒันาโครงข่าย ICT เพื$อการศกึษา 
การจดัสรรงบประมาณด้าน ICT ให้แก่โรงเรยีน ที$ครอบคลุมทั Dงค่าอุปกรณ์ ค่าบรกิาร และ
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากรอย่างสมดุล สาํหรบัการศกึษานอกระบบและการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ ใหจ้ดัใหม้โีครงสร้างพืDนฐาน ICT ที$เหมาะสมสาํหรบัสถานบรกิาร เช่น หอ้งสมุดประจํา
ทอ้งถิ$น ศนูยส์ารสนเทศชุมชน เพื$อใหส้ามารถใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเสรมิสรา้งการเรยีนรู้
ใหแ้ก่บุคคลกลุ่มอื$นๆ ในชุมชน  ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิการพฒันาเนืDอหาที$เป็นภาษาไทยและ
เนืDอหาที$เกี$ยวกบัท้องถิ$น (local contents) ที$เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การงานอาชีพ 
สขุภาพและสาธารณสขุ ของชุมชน  

(4) พฒันาโครงสรา้งพืAนฐานสารสนเทศสาํหรบับรการภาคสงัคมที�สาํคญัตอความปลอดภยัิ ่
สาธารณะและคุณภาพชีวตของประชาชนิ   โดยรัฐร่วมกับองค์กรกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสยีง ในการจดัสรรทรพัยากรการสื$อสารโทรคมนาคม
และโครงขา่ย ICT เพื$อการบรกิารภาคสงัคมที$สาํคญั อาท ิการสาธารณสขุพืDนฐาน การเฝาระวงั้  
การเตอืนภยั และการจดัการในช่วงหลงัการเกดิภยัพบิตั ิพรอ้มทั Dงใหม้กีารจดัสรรงบประมาณ
ดา้น ICT แก่หน่วยงานที$รบัผดิชอบบรกิารดงักล่าว อาทสิถานพยาบาลและสถานีอนามยัใน
ชนบททั $วประเทศอย่างเหมาะสม  

(5) เพมประสทธภาพในการบรหารจดัการโครงขายและทรพัยากริ� ิ ิ ิ ่  โดยมกีารจดัทําฐานขอ้มูล
โครงข่ายในประเทศ เพื$อนํามาประกอบในการกําหนดพืDนที$สาํหรบับรกิารอย่างทั $วถงึ (USO) 
และใหม้กีารศกึษาเพื$อตดิตามความกา้วหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลย ีรวมทั Dงเพื$อวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบเทคโนโลยทีางเลอืกต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื$อง และเพื$อรองรบัผลกระทบของ
การเปลี$ยนแปลงเทคโนโลย ีเช่น แนวทางการเปลี$ยนผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงจาก
ระบบอนาลอกไปสูร่ะบบดจิทิลั (Digital broadcasting) และการนําคลื$นความถี$มาจดัสรรสาํหรบั
กจิการ/บรกิารที$เหมาะสมเพื$อลดปญหาความเหลื$อมลํDาในการเขา้ถงึสารสนเทศและความรู้ั  
(Digital divide) หรือผลกระทบของการหลอมรวมของเทคโนโลยี รวมถึงกําหนดนโยบาย
คุม้ครองผูบ้รโิภคที$สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

(6) เรงรดัการสร้าง่ ความมั �นคงของระบบสารสนเทศ (Information security) ของหน่วยงาน
ของรฐัและหน่วยงานที$เกี$ยวกบัโครงสรา้งพืDนฐานที$สาํคญัยิ$งยวด (Critical Infrastructure) ของ
ประเทศ รวมถงึการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึภยัอนัตรายและผลกระทบที$อาจเกดิขึDน เพื$อหา
แนวทางในการปองกนัและแกไ้ขอย่างเหมาะสม้  
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(13) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที�  4 :  การใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื� อสนับสนุนการสร้าง 
ธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครฐัิ ิ ิ   

 มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร เพื$อสนับสนุนการสร้าง 
ธรรมาภบิาลในการบรหิารและการบรกิาร สามารถตอบสนองต่อการใหบ้รกิารที$เน้นประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$
เกี$ยวขอ้ง โดยมมีาตรการสาํคญัประกอบดว้ย 

(1) สร้างความเข้มแขง็ของหนวยงานกลางที�รบัผดชอบการกาํหนดกรอบแนวทางปฏบตั่ ิ ิ ิ
และมาตรฐานที�จาํเป็นสาํหรบัการพฒันาบรการอเลก็ทรอนกสข์องรฐัแบบบูรณิ ิ ิ าการ 
โดยให้มีหน่วยงานกลางที$ร ับผิดชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบั  ICT ของรัฐ 
(Government ICT Architecture) ทําหน้าที$กําหนดกรอบนโยบายที$เกี$ยวกบัขอ้มูลและการ
สื$อสารข้อมูล และกําหนดมาตรฐานที$จําเป็น และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพื$อให้ทุก
หน่วยงานสามารถเชื$อมโยงและแลกเปลี$ยนขอ้มูลกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพและประสทิธภิาพ และ
เร่งรดัการจดัตั Dงกรมแผนที$พลเรอืน ตามพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2552 เพื$อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านโครงสร้างพืDน
ฐานขอ้มูลภูมสิารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ของประเทศ  
เพื$อสรา้งกลไกใหเ้กดิการใชข้อ้มลูภูมสิารสนเทศร่วมกนัไดโ้ดยเรว็  

(2) ให้ทุกกระทรวงดําเนนการเพื�อิ พฒันาบรการอเล็กทรอนกส์ของรฐัแบบบูรณาการิ ิ ิ   
โดยให้ทุกหน่วยงานปรบัปรุงระบบขอ้มูล และระบบบริหารจดัการ ให้สามารถเชื$อมโยงกบั
ระบบของภาครฐัที$มกีารดําเนินการอยู่ เช่น TH e-GIF, NSDI และ GIN  และใหทุ้กหน่วยงาน
ใช ้ICT เป็นช่องทางหนึ$งในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมใน
การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

(3) สรา้งความเข้มแขง็ด้าน ICT แกหนวยงานของรฐัในภมูภาคในระดบัจงัหวดัและองคก์ร่ ่ ิ
ปกครองสวนท้องถน ่ ิ� และจดัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นมบีุคลากรที$รบัผดิชอบงานด้าน 
ICT เพื$อประสานงานกบัหน่วยงานกลางในการเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ รวมทั Dงการบรหิาร
ทรพัยากร และผลกัดนัการดําเนินงานดา้น ICT ที$สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองส่วนกลาง และ
สรา้งกลไกใหม้กีารทาํงานร่วมกบั CIO จงัหวดั เพื$อใหเ้กดิการบงัคบัใชม้าตรฐานต่างๆ ในการ
พฒันา ICT ตั Dงแต่ระดบัจงัหวดัลงไปถงึองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น  

 
 

ยุทธศาสตรที์� 5: ยกระดบัขีดความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรม่  ICT เพื�อสร้าง
มูลคาทางเศรษฐกจและรายได้เข้าประเทศ่ ิ  

 มวีตัถุประสงค์เพื$อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการ ICT ไทย  
โดยมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศ ทั Dงจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีในระดบัต้นนํDาเพิ $มขึDน
ส่งเสริมมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที$เกิดจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อม 
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(14) 

ที$เอืDอต่อการประกอบธุรกจิ โดยใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละดิ
จิทัลคอนเทนท์ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศมากขึDน ส่วนใน
อุตสาหกรรมอื$นที$ไทยมศีกัยภาพ อาท ิอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(ระบบสมองกลฝงตวั หรอืการั
ออกแบบขั Dนสงู) และอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม ในช่วงแผนนีDจะเน้นเรื$องการวจิยัพฒันาเพื$อ
มุ่งสู่ขดีความสามารถในระดบัต้นนํDา เพื$อพฒันาเป็นอุตสาหกรรมที$สรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศในระย
ต่อไป โดยมาตรการที$สาํคญัของยุทธศาสตรนี์Dประกอบดว้ย 

(1) การสนับสนุนด้านเงนทุนิ /เงนชวยเหลือเพื�อสงเสรมให้เกดผู้ประกอบการรายใหมิ ิ ิ่ ่ ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ$งเงนิช่วยเหลอืสาํหรบัการทําวจิยัและพฒันา เพื$อใหไ้ดโ้ครงการและต้นแบบ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมนีD รฐัควรสนับสนุนการลงทุนในการจดัหาเครื$องมือ ทรพัย์สนิทาง
ปญญาั  และสถานที$กลาง ที$มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ เพื$อให้ผู้ประกอบการ
สามารถมาเช่าใชบ้รกิาร เพื$อการพฒันาและสรา้งสรรคง์าน เพื$อเป็นการลดความเสี$ยงและเพิ$ม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัแก่ผูป้ระกอบการ  

(2) การยกระดบัมาตรฐานสนค้าและบรการิ ิ  ICT ไทยสูระดบัสากล่  โดยสนับสนุนงานวจิยั
พัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ICT เพื$อสร้างสรรค์หรือต่อยอดการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการไทย ใหส้ามารถผลติเทคโนโลยตี้นนํDาเพิ$มมา
ขึDน สรา้งกลไกที$อํานวยความสะดวกใหก้บัผู้คดิค้นสิ$งประดษิฐ์ หรอืนวตักรรมใหม่ ในการจด
สทิธิบตัรทั Dงในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญญาั ที$มี
ประสทิธภิาพ และสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ เพื$อสรา้งแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการพฒันาและสรา้ง
นวตักรรมอย่างต่อเนื$อง รวมทั Dงสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนัและกลไกในการตรวจสอบ
และรบัรองคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ICT ที$ผลติในประเทศไทย 

(3) การสร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขนัสําหรบัผู้ประกอบการไทย่   
ทั Dงตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยสนับสนุนการจดัตั Dงสภา ICT เพื$อส่งเสรมิให้
เกดิการรวมตวัและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบการภาคเอกชน ทั DงนีD ในการ
สร้างตลาดภายในประเทศ ใหใ้ชต้ลาดภาครฐัเป็นตวันํา และไม่ใหก้ําหนดเงื$อนไขในระเบยีบ
การจดัซืDอจดัจา้งหรอืกําหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใน TOR ของโครงการดา้น 
ICT ของภาครฐัที$เป็นการกดีกนัผูป้ระกอบการในประเทศ ส่วนการรุกตลาดต่างประเทศของ
ภาคเอกชน ใหร้ฐัใหก้ารสนบัสนุนการนําเสนอผลงานของผูป้ระกอบการไทยในเวทต่ีางประเทศ 
และสนบัสนุนการจดัทาํขอ้มลูเพื$อใชใ้นการวางแผนสง่เสรมิการตลาดทั Dงภายในและต่างประเทศ   

(4) การสงเสรมการลงทุนในอุตสาหกรรม ่ ิ ICT ทั Aงภายในประเทศและจากตางประเทศ่  
โดยพฒันาโครงสรา้งพืDนฐาน ICT ในประเทศใหม้กีารกระจายอย่างทั $วถงึ เพื$อดงึดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรม ICT `ในภูมภิาคต่างๆ หรอืในจงัหวดัศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค รวมถงึ
สรา้งกลไก/มาตรการจงูใจที$เอืDอต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ$งอุตสาหกรรมที$เกี$ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง และสร้างกลไกที$เอืDอให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษิทัขา้มชาตมิายงัผูป้ระกอบการหรอืบุคลากรไทย  

(5) สงเสรมให้เกดธุรกจและบรการที� เกี�ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย่ ิ ิ ิ ิ   
โดยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้เกี$ยวกับสญัญาอนุญาตใช้สิทธิ X 
(License agreement) เพื$อใหเ้กดิความเขา้ใจและเลอืกใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม สรา้งโอกาสใน
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(15) 

การประยุกตใ์ชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในภาคการศกึษา และภาครฐั และไม่ใหก้ําหนดเงื$อนไข
ในระเบยีบการจดัซืDอจดัจา้งหรอืกาํหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิารในขอ้กําหนดการ
ว่าจา้ง (TOR) ของโครงการดา้น ICT ของภาครฐัที$เป็นการกดีกนัระบบที$พฒันาดว้ยซอฟต์แวร์
โอเพนซอรส์ รวมถงึการสนับสนุนดว้ยมาตรการสนับสนุนดา้นเงนิทุน/เงนิช่วยเหลอืในรูปแบบ
ต่างๆ  

 

ยุทธศาสตรที์� 6: การใช้ ICT เพื�อสนับสนุนการเพมขีดความสามารถในการแขงขนัอยางิ� ่ ่
ย ั �งยืน  

มีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก ICT  
เพื$อก้าวไปสู่การผลิตและการค้าสนิค้าและบรกิาร ที$ใช้ฐานความรู้และนวตักรรมและเป็นมติรกบัสิ$งแวดล้อม  
เพื$อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ โดยการสรา้งคุณค่าของสนิคา้และบรกิาร (Value 
Creation)  และมลูค่าเพิ$มในประเทศ เพื$อพรอ้มรองรบัการแข่งขนัในโลกการคา้เสรใีนอนาคต โดยใหค้วามสาํคญั
เป็นพิเศษกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการที$ไทยมีศักยภาพ เพื$อสร้างรายได้เข้าประเทศ ได้แก่  
ภาคการเกษตร การบรกิารสุขภาพ และการท่องเที$ยว รวมถงึการพฒันาผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ 
และวสิาหกจิชุมชน โดยมมีาตรการที$สาํคญัประกอบดว้ย  

(1) สร้างความตระหนักและพฒันาขีดความสามารถด้าน  ICT ของผู้ประกอบการ
เพื$อใหส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบธุรกจิ  รวมถงึนํา ICT ไปใชใ้นการพฒันา
และบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิส ์ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

(2) เสรมสรา้งความเชื�อมั �นในการทาํธรุกรรมทางอเลก็ทรอนกส์ิ ิ ิ  โดยการเร่งรดัการออก
กฏหมายที$ยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการพจิารณาให้มกีารประกาศใช้โดยเร็ว และสร้าง
กลไกให้การบังคับใช้ฎหมายที$มีในปจจุบันและที$จะมีในอนาคตมีประสิทธิภาพและั
ประสทิธผิล รวมถงึสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการเพื$อให้เกดิ
ความเชื$อมั $นในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสรา้งความเขม้แขง็ของกระบวนการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค  

(3) สงเสรมการนํา่ ิ  ICT มาใช้ในภาคการผลตและบรการที�เป็นยุทธศาสตรข์องประเทศิ ิ  
และไทยมีความได้เปรียบ  โดยเฉพาะการเกษตร  การบริการด้านสุขภาพ  และการ
ท่องเที$ยว โดยมุ่งเน้นที$การจดัทําฐานขอ้มูลที$องิตามมาตรฐานสากล และการเผยแพร่
ข้อมูลให้กับกลุ่มคนที$ เกี$ยวข้องได้ใช้ในการประกอบอาชีพ การตลาด และการ
ประชาสมัพันธ์ ทั DงนีD โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาท้องถิ$นั  วฒันธรรมไทย และ
เอกลกัษณ์ของคนไทยในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

(4) ยกระดบัศกัยภาพในการแขงขนัของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม่ ่  
(SMEs) และวสาหกจชุมชนิ ิ  โดยมุ่งเน้นให ้SMEs เขา้ถงึและนํา ICT ไปใชใ้นการทาํธุรกจิ 
และสรา้งแรงจูงใจในการลงทุนดา้น ICT พรอ้มทั Dงส่งเสรมิการทํา e-commerce ของสนิคา้
ชุมชน (OTOP) เพื$อสนับสนุนการนําภูมปิญญาไทยและวฒันธรรมท้องถิ$นมาใช้ในการั
สรา้งสรรคคุ์ณค่าของสนิคา้และบรกิารที$มโีอกาสทางการตลาดสงู โดยการต่อยอดขยายผล
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(16) 

ในเชงิพาณิชย ์โดยใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพืDนฐาน ICT ที$มใีนชุมชุน อาท ิศูนยบ์รกิาร
สารสนเทศชุมชน อบต.  

(5) ส่งเสรมการิ นํา ICT มาใช้ในมาตรการประหยดัพลงังานเพื�อลดคาใช้จาย่ ่  และ 
เพมขีดความสามารถในการแขงขนัทั Aงในระดบัองคก์รและประเทศอยางยั �งยืน ิ� ่ ่ โดย
สง่เสรมิงานวจิยัที$เกี$ยวกบัการนํา ICT มาใชใ้นการประหยดัพลงังาน รวมทั Dงส่งเสรมิและ/
หรอื นําร่องโครงการที$สามารถลดการใช้พลงังานนํDามนัอย่างเป็นรปูธรรม เช่น โครงการ
ส่งเสรมิการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพฒันาระบบขนส่ง
อจัฉรยิะ เป็นตน้ 

 
ทั DงนีD ในการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารฉบบัที$ 2 ไปสู่การปฏบิตัเิพื$อให้

เกดิผลสําเร็จดงัเปาหมายที$ตั Dงไว้นั Dน้  จําเป็นต้องพฒันาโครงสร้างการบรหิารจดัการและระบบการติดตาม
ประเมนิผลเพื$อใหเ้ป็นเครื$องมอืในการบรหิารแผนฯ และการประเมนิผลอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแนวทางที$
สาํคญัประกอบดว้ย 

• การจดัให้มหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบภายในกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร 
ในการผลักดันวาระด้าน ICT ของประเทศ รวมถึงการจัดทํานโยบาย/แผนแม่บท  
การกํากบัดูแลและผลกัดนัแผนสู่การปฏบิตั ิรวมถงึการจดัตั Dงคณะทํางานรายยุทธศาสตร์
ประกอบดว้ยบุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

• การสร้างกลไกในการทํางานรูปแบบต่างๆ เช่น กลไกเพื$อให้เกิดความร่วมมอืและการ 
บรูณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครฐัที$เกี$ยวขอ้งกบัการพฒันา ICT ของประเทศ กลไกใน
การจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม โดยเชื$อมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน 
และการพฒันากรอบและหลกัเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ร่วมกนัระหว่างหน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร
ที$จะจดัตั DงขึDน 

• การจัดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของกระทรวง และ 
ของหน่วยงานในสงักัด รับผิดชอบในการบริหารแผนในแต่ละระดับ โดยให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และใหค้ณะกรรมการฯ 
รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในระดบัสงูขึDนไป ทุก 6 เดอืน 

• การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการนําเสนอและให้ความเห็นด้านการ
พัฒนา ICT ต่อรัฐบาล ร่วมกับรัฐในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้าน ICT 
ตลอดจนเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและการทํางานร่วมกบัภาครฐั 
เพื$อผลักดันการทํางานแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership: PPP) เพิ$มมากขึDน  

• การสร้างตัวชีDว ัด เพื$อเป็นเครื$องมือที$บ่งบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการ
ดําเนินการตามแผนแม่บทฯ เพื$อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล และจัดทํา
ฐานขอ้มูลรายการดชันีชีDวดัหลกัของการพฒันา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)  
และตัวชีDวดัความสําเร็จของการพฒันาในทุกระดบั รวมทั Dงการสร้างเครอืข่ายเชื$อมโยง
ฐานข้อมูลโดยกําหนดให้หน่วยงานที$ร ับผิดชอบแต่ละดัชนีปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา และเชื$อมโยงขอ้มูลไปยงัหน่วยงานกลางเพื$อเผยแพร่ใหห้น่วยงาน/ประชาชน



บทสรุปผูบ้รหิาร แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2)       
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
 

(17) 

รบัทราบทั $วไป รวมทั Dงให้มกีารศกึษาติดตามการพฒันาดชันีดงักล่าวในระดบันานาชาติ
อย่างต่อเนื$อง เพื$อปรบัปรุงรายการรวมทั Dงการให้คํานิยามดชันีชีDวดัของประเทศไทยให้
เหมาะสมตามกาลเวลา  

• ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื$อง โดยให้มีการติดตาม
ความกา้วหน้า (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน /โครงการทุกปี และมกีาร
ประเมนิผลอย่างเป็นระบบ (evaluation) ในช่วงครึ$งแผน 

 


