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๑. บทนํา
แผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนแผนงานระดับชาติที่ถายทอดนโยบายและหลักการสําคัญของ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.
๒๕๔๔–๒๕๕๓ (ค.ศ.๒๐๐๑–๒๐๑๐) ของประเทศไทย” ใหเปนวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก กลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานสําคัญในชวง ๕ ปแรกของนโยบายดังกลาว
“นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ” จัดทําขึ้นโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวด
ลอม ในฐานะเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) และไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๔ และจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งนโยบายฯ และแผนแมบทฉบับนี้จะเปนกรอบให
สวนราชการและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ไปวางแนวทางจัดทําแผนระยะ ๕ ป กับใหองคกรภาคเอกชน และผู
ประกอบการที่เกี่ยวของ นําไปใชวางแนวทางของตน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติในภาพรวมทั้งประเทศตอไป
แผนแมบทฯ ฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระที่ประกอบดวย ขอวิเคราะห วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ กลยุทธ แผนงาน
กําหนดตารางเวลา เพื่อใหสอดประสานกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง
พ.ศ. ๒๕๔๙)
แมวานโยบายฯจะเริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อรับชวงจากนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT2000) ก็ไม
ทําใหเกิดปญหาในเชิงปฏิบัติ เพราะกิจกรรมหลายประการที่ไดเริ่มขึ้นดวยแนวนโยบาย IT2000 ยังดําเนินการตอ
เนื่องอยู การสอดประสานระหวางนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นี้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ ๙ จะทําใหประเทศไทยสามารถใชศักยภาพและประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยสังเขปแผนแมบทฯ จะประกอบดวยเนื้อ
หาดังตอไปนี้
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๑.๑ สาระและใจความสําคัญของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๕๓ ที่กลาวถึงความจําเปน
และแนวทางของประเทศไทยที่จะสรางความเขมแข็งในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในยุคโลกาภิวัตนดวยการพัฒนา
สังคมไทยและประชากรไทยใหเปนสังคมของการเรียนรูที่สามารถใชภูมิปญญามาพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาว
หนา กลายเปนสังคมที่พัฒนาแลวในทุกดาน เกิดความมั่นคงและความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืน ทําใหประชาชนมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั่วกัน ทั้งนี้โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยเปนแรงขับ
เคลื่อนกิจกรรมหาแขนงหลักใหเกิดผลเปนรูปธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่ยั่งยืนและกาว
หนาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมอันดี
งามของคนไทยเปนพื้นฐาน
เนื่องจากสาระโดยรวมของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๓ มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุม
ยุทธศาสตรสําคัญ ๕ ดาน คือ การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) พาณิชยกรรม (e-Commerce) อุตสาห
กรรม (e-Industry) การศึกษา (e-Education) และสังคม (e-Society) เปนเวลาถึงสิบป เพื่อใหนโยบายเหลานี้
สามารถแปรไปสูภาคปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและมีความเปนไปได จึงนํากรอบยุทธศาสตรสําคัญสามเรื่องมาพิจารณา
เปนอันดับเรงดวนกอนและถือเปนประเด็นหลักของแผนแมบทฯ พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙ ไดแกการพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทย การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานและบริการของ
ภาครัฐ เพื่อกาวสู e-Government นอกจากนี้ แผนแมบทฯ ยังไดนําเสนอยุทธศาสตรสําคัญอีก ๔ ยุทธศาสตร (นอก
เหนือจาก ๓ ยุทธศาสตรที่กลาวแลวขางตน) ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการริเริ่มการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ซึ่งจะตองใชความพยายาม ทรัพยากรตางๆ และเวลาอีกมากพอสมควร ผลที่จะเกิดจากการนําแผนแมบทฯ
ฉบับนี้ไปปฏิบัติ จะเปนปจจัยสําคัญในการวางรากฐานที่จะทําใหการดําเนินการของกลยุทธอื่นๆ ซึ่งกําหนดไวใน
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๓ ที่จะเริ่มดําเนินการในชวง ๕ ปหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
๑.๒ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ที่จะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรหลัก
ของแผนแมบทฯ
๑.๓ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายของแผนแมบทฯ และยุทธศาสตร ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห
SWOT พรอมทั้งแผนงานและกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร
๑.๔ แผนงานที่เปนพลังขับเคลื่อนหลัก ซึ่งตองเรงดําเนินการกอน เพื่อชวยขับเคลื่อนใหแผนงานอื่นๆ ที่จะเริ่ม
ตามมาดําเนินไปไดอยางสอดรับและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
๑.๕ แผนงาน/โครงการที่ตองดําเนินการ ซึ่งจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของการบริหารแผน โดยการกําหนด
ระยะเวลาของแผนงาน รวมทั้งหนวยงานผูรับผิดชอบ
๑.๖ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแมบทฯ
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๒. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย∗

“นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ ของประเทศไทย” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อ
๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ไดเสนอเปาหมาย ยุทธศาสตร และความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกับการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อใชและสรางภูมิปญญาของคนไทยที่จะทําใหประเทศไทย
มีความแข็งแกรงและความสามารถที่จะรับการทาทายของการแขงขันในระบบเศรษฐกิจใหมของสังคมโลกาภิวัตนได
อยางเต็มที่ นอกจากนั้นยังไดเสนอแนะกุญแจแหงความสําเร็จที่จะใชกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฉบับนี้
ไปดําเนินการใหเกิดผลตอไป
รายงานฉบับสมบูรณ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ ของประเทศไทย” ไดเปด
ประเด็นนําของกรอบนโยบายฯ ไวสามเรื่องคือ ความทาทายในยุคโลกาภิวัฒน สังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู และประเทศไทยในทศวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่ ๒๑
นโยบายฯ นี้มีสาระโดยรวมวา เทคโนโลยีใหมที่รวมคอมพิวเตอร สารสนเทศและการสื่อสาร (โทรคมนาคม)
เรียกวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology หรือ ICT) รวมถึง
เทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมศาสตร ไดกอใหเกิดกิจกรรมใหมๆ ในทางเศรษฐกิจและสังคมอันสงผลตอการ
ดํารงอยูและการพัฒนาของประเทศตางๆ ในโลกที่แตกตางจากอดีตอยางมาก จนเปนที่ยอมรับกันวาในศตวรรษที่
๒๑ (เริ่มจาก ค.ศ. ๒๐๐๑ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนไป) จะเกิดเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา “เศรษฐกิจแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู” (Knowledge-based Learning Economy) และจะมีผลทําใหประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรบุคคลอันมี
ความรูเปนพื้นฐานสามารถจะพัฒนาล้ําหนาประเทศอื่นๆ ที่ดอยในสวนนี้อยางมาก
อยางไรก็ตาม วิทยาการใหมตางๆ ไดขับเคลื่อนใหระดับการพัฒนาของประเทศตางๆที่เจริญแลว กาวไปอยาง
รวดเร็วมาก จนเกิดความเหลื่อมล้ํามากขึ้นโดยลําดับ เนื่องจากประเทศที่ลาหลังกาวตามไมทัน เมื่อเกิดเศรษฐกิจ
ใหมก็เกิดชองวางทางเทคโนโลยีใหมมากขึ้นโดยเฉพาะ ICT และชองวางนี้ไมเพียงแตทําใหระดับความกาวหนาของ
ประเทศตางๆ แตกตางกันเทานั้น แตยังทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของสังคมในประเทศอีกดวย ประเทศไทยจึงควร
ตระหนักถึงปรากฏการณนี้ และควรจะเรงแกไขพรอมกับปองกันมิใหเกิดผลกระทบไปในทางที่ไมพึงประสงคได
เนื่องจากขอวิเคราะหถึงศักยภาพของประเทศไทย แสดงใหเห็นวาปจจุบันประเทศไทยมีทั้งความเขมแข็ง และความ
ออนแอ โดยจะตองดํารงสภาพอยูกับโอกาสและการคุกคามทามกลางการแขงขันของประเทศตางๆ ในโลก
เศรษฐกิจและสังคมใหมอีกยาวนาน
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศใหเปนสังคมของภูมิปญญาและการเรียนรู สําหรับชวง
เวลา พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๓ ประกอบดวยองคประกอบหลักสามองคประกอบ ไดแก
•
•
•

การลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความรูที่เหมาะสมและทันการ
การสงเสริมใหมีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม
การลงทุนและการสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอยางจริงจังและตอเนื่อง

กรอบนโยบายนี้มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายสําคัญสามประการ คือ
•

เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายในการเลื่อนสถาน
ภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกลุมผูตามที่มีพลวัต (dynamic adopters) อันดับตนๆ ไปสูประเทศ
ในกลุมประเทศที่มีศักยภาพเปนผูนํา (potential leaders) อันดับตนๆ โดยใชดัชนีผลสัมฤทธิ์ทาง
เทคโนโลยีของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) เปนเครื่องประเมินวัด

∗ เนื้อความหลักของบทนี้เปนการถอดความและยอความจาก “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๓” ที่จัดทําโดย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับศูนยนวัตกรรม
นโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙
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•

•

เพิ่มจํานวนแรงงานความรูของประเทศไทยจากประมาณรอยละ ๑๒ ของแรงงานทั้งหมด ใหเปนรอยละ ๓๐
ซึ่งเทากับคาเฉลี่ยของแรงงานความรูของกลุมประเทศพัฒนาแลว (OECD) ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามสถิติของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดสวนของมูลคาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชความรูเปนพื้น
ฐานใหมีมูลคาถึงรอยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP)

จากวิสัยทัศนและนโยบายดังกลาว นําไปสูการกําหนดกลยุทธการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
ไว ๕ กลุม คือ
•

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e-Government)

•

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e-Commerce)

•

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry)

•

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education)

•

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (e-Society)

เมื่อนํากลยุทธทั้ง ๕ นี้มาดําเนินการ โดยประสานสัมพันธและเชื่อมโยงการดําเนินการของแตละกลุมดวยการวาง
แผนและการปฏิบัติที่รอบคอบ บนพื้นฐานของปจจัยสําคัญอีกสามดานที่จะเปนสื่อนําไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู คือ การสรางทรัพยากรมนุษย การสงเสริมนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและอุต
สาหกรรมสารสนเทศ เชื่อวาในสิบปขางหนาประเทศไทยจะมีการพัฒนาไปสูเปาหมายขางตนไดอยางเหมาะสม
ยกระดับประสิทธิภาพในการ
ผลิตโดยใชไอที
สงเสริมการสงออก

ขยายฐานการตลาดโดยใชไอที

สงเสริมการคาบริการ

ใชไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
สงเสริมการบริโภคจาก ดานการเกษตร
ผูประกอบการภายใน เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเทศ
ไอทีที่มีศักยภาพ

พัฒนาประสิทธิภาพภาย
ในองคกร (Back Office)
พัฒนาระบบบริการประชา
ชน (Front Office)
ปรับปรุงระบบบริหารราช
การเพื่อนําไปสู Good
Governance

ลดความเหลื่อมล้ําของการ
เขาถึงสารสนเทศและความรู
(Digital Divide)
เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน (Quality of Life)
สงเสริมการเรียนรู
(Learning Society)

สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุปกรณ
ที่มีอยูแลว (Value-added)
ลดความเหลื่อมล้ําโดยลงทุน
อยางเหมาะสม (Equity)
วางแผนกาวกระโดดในระยะ
ยาว(Quantum-jump)

กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010
eCommerce

eIndustry

eGovernment

eSociety

eEducation

มาตรการและแนวทาง
กฎหมายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

จัดใหมี Thailand Exchange

สงเสริมการใชไอทีในภาคการ
ระบบการชําระเงินผานสื่อ ผลิต
อิเล็กทรอนิกสที่ปลอดภัย
จัดใหมีขอมูลทางดานการ
สรางความตระหนักและ ตลาด
ความเขาใจ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใน
สงเสริมวิสาหกิจขนาด
ภาคเอกชน
กลางและยอม
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
สรางตลาดใหภาคเอกชน ภาคการผลิตใหมีและแลก
ผาน e-Procurement
เปลี่ยนความรู
ของภาครัฐ
สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ลดการนําเขาและเพื่อการสง
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน ออก

สารสนเทศที่เหมาะสม สงเสริมการใชไอทีในภาคการ
และสงเสริมอุตสาหกรรม เกษตร
ไอทีของไทย

จัดทําแผนแมบท
จัดใหมีหนวยงานติดตาม
และสนับสนุน
ปรับปรุงระบบงานและการ
จัดระบบขอมูลทั้งในสวน
กลางและองคกรทองถิ่น
พัฒนาขาราชการใหมี
ทักษะ
ปรับกฎหมายและกฎ
ระเบียบใหเอื้ออํานวย
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศและสงเสริมอุต
สาหกรรมสารสนเทศของ
ไทย
สรางความตระหนักและ
ความเชี่อมั่นของประชาชน

สรางโอกาสในการเขาถึงสาร ยกระดับครูใหมีทักษะดาน
ไอที (Teachers’ Training)
สนเทศและความรู
สงเสริมชุมชนและองคกรแหง เรงผลิตฐานความรู
(Content Development)
การเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาทักษะของประชาชนใน สรางเครือขายการศึกษาที่มี
การเขาถึงและใชเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการที่ดี
(Networking)
เพื่อการเรียนรู
สงเสริมการใชไอทีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

สนับสนุนการใชไอทีเพื่อยก
ระดับความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สนับสนุนการใชไอทีเพื่อ วัฒน
ธรรม และความเอื้ออาทรใน จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศและสงเสริมอุต
สังคม
สาหกรรมไอทีของไทย
สงเสริมการจัดใหมีโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะ
สมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไอทีของไทย

รูปที่ ๒.๑ สรุปนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กลยุทธ มาตรการ และแนวทาง

หนา ๖

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาใน นโยบาย IT 2010
นโยบาย IT 2010 ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละกลุมสาขา สรุปไดดังนี้
ดานภาครัฐ (e-Government)
มีเปาหมายในการนํา ICT มาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่สําคัญทุกประเภทของสวนงานของรัฐ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ภายในพ.ศ. ๒๕๔๗ และพัฒนาบริการที่ใหแกสาธารณชนใหไดครบทุกขั้นตอนในพ.ศ. ๒๕๕๓
ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาเปนการปฏิรูปงานวางแผนและงบประมาณ การจัดองคกร การพัฒนาบุคลากรของ
รัฐ การพัฒนาการบริหารและการใหบริการโดยรวม โดยมุงใหเกิดความกระทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใช ICT ควบคูกับการปรับขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
ดานพาณิชย (e-Commerce)
มีเปาหมายมุงสรางประโยชนโดยรวมในกิจการพาณิชยของประเทศ ทั้งในความสามารถในการแขงขันของคน
ไทย และการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจสงออก การคาและบริการ ตลอดจนการบริโภคของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดีขึ้น มีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงานเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการจัดใหมีการชําระเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง มีการสรางระบบฐานขอมูลและการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อชวยในการสง
เสริมผูประกอบการขนาดกลางและยอมใหเปนกําลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจใหม ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุก
ประเภทและระดับ กับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการพัฒนาการพาณิชยใหเจริญ
มั่นคงตอไป
ดานอุตสาหกรรม (e-Industry)
มีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาการใชและการผลิตอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเอกชน เพื่อให
เกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชความรูเปนทรัพยากรสําคัญ ใน พ.ศ. ๒๕๕๓
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการนํา ICT โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนในการพัฒนาขอมูลของศูนยการ
ตลาด และตลาดกลางสินคาอุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วไปใหใช ICT รวมถึงการพัฒนาอุต
สาหกรรม ICT เองโดยเฉพาะซอฟตแวรและอิเล็กทรอนิกส นํา ICT มาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหเปนกําลังสําคัญที่เขมแข็งของเศรษฐกิจไทยในยุค
ใหม นอกจากนั้น ใหมีการสรางเสริมการประสานความรูดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อใช ICT ใหเปนประโยชนในภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการสรางสรรใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะดาน ICT เพิ่มขึ้นดวย
ดานการศึกษา (e-Education)
มีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งหมดของประเทศ เพื่อชวยกันพัฒนาใหเกิดสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการเนนหนักในการจัดหา จัดสราง สงเสริม สนับสนุน โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและ
อุปกรณเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรู สารสนเทศตาง ๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการ
จัดการ และการบริหารการศึกษาและการฝกอบรมทั้งวิชาการและทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพความรูของ
ทรัพยากรมนุษยของไทยใหเปนประชากร กําลังคน และกําลังแรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณดวยภูมิปญญาและการ
เรียนรู สามารถสรางสรรเศรษฐกิจและสังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่พัฒนาไปแลวไดโดยเร็ว
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน จะตองลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการเรียนรูของประชากรไทย อันสืบ
เนื่องมาจากสถานภาพของสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิชาการ ภูมิประเทศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอด
จนความรูและสารสนเทศลงใหมากที่สุด ผลลัพธคือการยกระดับภูมิปญญาและคุณภาพกับปริมาณของความรูของ
ประชากรไทยโดยทั่วไปใหสูงขึ้นโดยลําดับ เพื่อใหเปนขุมพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่น
คงของประเทศอยางยั่งยืนและยาวนานสืบไปในอนาคต

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๗

ดานสังคม (e-Society)
มีเปาหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ําของสังคมอันเปนผลเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและ
ความรู ซึ่งหมายถึงการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปดีขึ้นและใกลเคียงกันใหมากที่สุดโดยลําดับ เพื่อ
กอใหเกิดเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการพัฒนาองคประกอบที่สําคัญ และจําเปนที่จะสรางใหสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เปน
สังคมที่ดีงาม มีความสมบูรณและเพียงพอ มีคุณธรรมอันดีงามของศาสนาแทรกซึมอยูในใจของประชากรทุกหมูคณะ
แมจะใช ICT และเทคโนโลยีเชิงวัตถุเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ตาม ในการนี้จึงใหความ
สําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่ทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยเฉพาะตามความหมายของรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหสถาบันความรูมีความสามารถใน
การสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรู ทําใหเกิดการสรางชุม
ชนแหงการเรียนรูที่สามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และรูเทาทันถึงประโยชนและโทษ หรือภัยจากการ
ใช ICT
ยุทธศาสตรของ e-Society ไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ
สงเสริมการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของชุมชนเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง โดยเฉพาะการ
พัฒนาการเกษตรและธุรกิจการเกษตรครบวงจร ทั้งนี้จะไดมีโอกาสสรางความพอเพียงและทั่วถึงในความเปนอยู สง
เสริมการพัฒนาระบบ ICT ที่ใหความรูเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานและการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกประชาชนโดยทั่ว
ไป สงเสริมการใช ICT ในกลุมผูดอยโอกาสและประชาชนในชนบท รวมถึงการสรางเครือขายระหวางกลุมสังคม ซึ่ง
จะทําใหเกิดกําลังรวมที่จะสรางภูมิคุมกันของสังคม ซึ่งวิธีการและความสําเร็จของยุทธศาสตรนี้จะทําใหสังคมไทยมี
สถาบันครอบครัวที่เขมแข็งและมีคุณภาพ สรางความรัก ความอบอุน และความปลอดภัยใหแกสมาชิกของครอบครัว
โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ในกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีไดเปนอยางดี

ความเชื่อมโยงระหวาง ๕ กลุมยุทธศาสตรกับปจจัยของการพัฒนา
นโยบาย IT 2010 ไดกลาวถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนายุทธศาสตรแตละกลุมเขาดวยกัน เพื่อใหเห็นความ
สัมพันธของทั้ง ๕ กลุมกับปจจัยสําคัญสามดาน สรุปโดยสังเขป ดังนี้
•

•

•

การสรางทรัพยากรมนุษย จะครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะของขาราชการ เปนสวนของ e-Government
การพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในระบบการศึกษา เปนสวนของ e-Education การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เปนสวนของ e-Society และการพัฒนาแรงงานความรู เปนสวนของ e-Commerce และ
e-Industry
การสงเสริมนวัตกรรม จะครอบคลุมและสงผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารและบริการ
ของภาครัฐ เปนสวนของ e-Government การสรางความสามารถในเชิงสรางสรรคของเยาวชนไทยในภาค
การศึกษา เปนสวนของ e-Education การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เปนสวนของ e-Society และการวิจัย
พัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีในภาคเศรษฐกิจ เปนสวนของ e-Commerce และ e-Industry
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรมสารสนเทศจะครอบคลุมการพัฒนาเครือขายและระบบการ
บริหารการจัดการสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ เปนสวนของ e-Government การพัฒนาเครือขายเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู เปนสวนของ e-Education การพัฒนาเครือขายสารสนเทศชุมชน เปนสวนของ eSociety การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมซอฟตแวร เปนสวนของ e-Commerce และการ
พัฒนาการบริหารระบบ supply chain และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนสวนของ e-Industry

รูปที่ ๒.๒ เปนการสรุปความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ ๕ ดานของ IT 2010 และปจจัยที่เกี่ยวของกับทุกกลยุทธ
ไดแก นวัตกรรม ความรู การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาคน และโครงสราง
พื้นฐานดานโทรคมนาคม ซึ่งหากไดมีการพัฒนาตามกลยุทธ ๕ ดาน โดยพัฒนาฐานที่เปนปจจัยเชื่อมโยงไปพรอม
กัน ก็จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกลยุทธ e-Industry และ e-Commerce จะพัฒนาเศรษฐกิจ กลยุทธ
หนา ๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

e-Education และ e-Society จะพัฒนาสังคม และ e-Government คือระบบบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่งจะตองมี
การปรับปรุงใหสามารถใช ICT เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและบริการประชาชน

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ.๒๕๔๕--๒๕๔๙

ที่มา: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

เศรษฐกิจ

สังคม

e-Industry
e-Commerce
services/agriculture/
and tourism

e-Government

e-Society
e-Education

นวัตกรรม,วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,, การวิจัยและพัฒนา, ความรู
การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคคลกรดานIT

โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม
ปริมาณ

คุณภาพ

รูปที่ ๒.๒ สรุปความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธการพัฒนาหาแนว กับปจจัยที่เชื่อมโยง ไดแก
นวัตกรรม ความรู สารสนเทศ การพัฒนาคน และโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม

กุญแจแหงความสําเร็จ
บทสงทายของรายงานไดเสนอแนะเงื่อนไขของการพัฒนานโยบายและแผนตางๆ ไปสูการปฏิบัติที่จะใหเกิดผล
สําเร็จไวโดยเปรียบเปนเสมือนกุญแจแหงความสําเร็จไดแก
๑. การใหความสําคัญกับสารสนเทศ เนื้อหาและความรูมากกวา หรือเทากับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและ
อุปกรณ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่จะทําใหขีดความสามารถของไทยสูงขึ้นโดยไม
หยุดยั้งและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นทุกขณะ นอกจากนั้นยังจําเปนที่จะตองสรางองคกรความรูในระดับตางๆ
ของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน สําหรับกิจกรรมการเรียนรู การพฒนาสังคม และการประกอบกิจกรรมขนาด
ตางๆ ของประชาชนไทย
๒. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบ ทําใหเกิดการพัฒนาแรงงานปจจุบันไปสู
แรงงานที่พัฒนาดวยความรูอันยั่งยืน และประชากรโดยรวมที่จะรองรับและสรางสังคมความรูที่มีพลวัตร
๓. การลดชองวางและความเหลื่อมล้ําอันเปนผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(digital divide) ใหแปรเปลี่ยนเปนการสรางโอกาสอันทําใหความเหลื่อมล้ําในการขาดแคลนโครงสรางและ
อุปกรณ ในทักษะและความรอบรู ในวัฒนธรรมประเพณี ในสภาวะแวดลอม และในความสามารถของการบริหาร
จัดการ ลดลงหรือสลายไปโดยเร็วที่สุด
๔. การกําหนดและสรางกลไกที่ทํางานไดอยางตอเนื่อง โดยตองมีสภาวะ “การเปนผูนํา” ทั้งในระดับกําหนด
นโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผล องคประกอบจําตองมีทั้งผูบริหาร (บุคลากร) ระดับผูนําประเทศ
และองคกรบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมรัฐ ไดแก
๔.๑

ใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) โดยมีสํานักงาน
นโยบาย ICT รับผิดชอบดําเนินกิจการในเชิงนโยบายตามที่คณะกรรมการไดกําหนดขึ้น ใหการบริหาร
งานและการจัดการของสํานักงานนโยบายมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส โดยไมทํางานเปนระบบ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๙

ราชการ เพื่อมีความวองไว รับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ ICT และสถานการณของโลกแหงการ
แขงขัน
๔.๒ มีสํานักงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ทําหนาที่สนับสนุนและชวยใหเกิดความรวมมือในการดําเนินการของ
องคกรปฏิบัติตางๆ เพื่อเกิดความสําเร็จ
๔.๓ เมื่อการดําเนินนโยบายของสํานักงานนโยบายและสํานักงานสนับสนุนการปฏิบัติการไดพัฒนาไปสูระดับ
ชาติและมีขนาดของกิจการกวางขวางเกินกวากิจกรรมเฉพาะกาล ก็ควรพัฒนาใหมีการจัดตั้งกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งควรจะรวมการสื่อสารไวดวย) เพื่อรับผิดชอบการพัฒนา ICT ของชาติใหเปน
มาตรฐานสากล เชน ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศไดดําเนินการอยู จะทําใหกิจการ ICT ของไทยมี
ความสมบูรณ กาวหนา และยั่งยืน เปนการถาวรสืบไป
๔.๔ ใหสวนงานราชการอื่นๆ ในระดับกระทรวง ทบวง และกรม ไดเขารวมรับผิดชอบดําเนินการโครงการ ตาม
แผนงานตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของแตละสวนงาน โดยรับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับแผนแม
บทฯ ไปดําเนินการดวยการวางแผนการปฏิบัติ และจัดเตรียมกําลังทรัพยากรทุกประเภทที่จะตองใชให
สมบูรณ หากสิ่งใดที่ภาคเอกชนจะดําเนินการไดเนื่องจากสภาวะของธุรกิจหรือนโยบายของชาติ เชน
บริการโทรคมนาคม แขงขันเสรี เปนตน รัฐควรใหเอกชนเขามามีบทบาทในการใหบริการจะประหยัดกวา
สรางบริการของแตละสวนราชการขึ้นมาใชงานเอง ในการนี้สํานักงานสนับสนุนการปฏิบัติการ (ตามขอ
๔.๒) อาจใหความชวยเหลือและสนับสนุนไดอยางดี
๔.๕ เชื่อมโยงนโยบายและกิจกรรมขององคกรซึ่งมีภารกิจกําหนดไวในกฎหมายที่จะรองรับมาตรา ๗๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เขากับนโยบายและกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.) ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่รองรับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อทําใหคลื่นความถี่วิทยุและโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีสาร
สนเทศ โทรคมนาคม และการกระจายเสียงที่ผนวกเขาดวยกัน (convergence of technology) ไดถูกนํา
มาใชเปนสื่อสาธารณะที่ทรงประสิทธิภาพสําหรับการแพรกระจายของขอมูล ขาวสาร การสื่อความ การ
เรียนรูและความรู ใหประชาชนในสังคมไทยทุกระดับมีโอกาสสรางเสริมภูมิปญญาและการเรียนรูดวยตน
เองไดทุกโอกาส

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๓ ยังประกอบดวยรายละเอียดเฉพาะเรื่องของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนองคประกอบในกลยุทธการพัฒนา ๕ กลุมดังกลาวแลว ซึ่งในการจัดทําแผนแมบทฯ พ.ศ.
๒๕๔๔–๒๕๔๙ ฉบับนี้ไดนํานโยบายและสาระสําคัญของทุกกลุมมาวิเคราะห และจัดทําเปนแนวทางยุทธศาสตรและ
แผนงานเพื่อจะเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี กอนที่จะใหสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการเปน
โครงการปฏิบัติใหเกิดผลสืบไป
ในการนี้ สวนงานที่เกี่ยวของจะมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน และ/หรือโครงการที่
รับผิดชอบอยางเต็มที่ นับตั้งแตขั้นตอนการกําหนดกรอบโครงการ การวางแผนปฏิบัติการ การจัดหาทรัพยากรที่ตอง
ใช การดําเนินงาน และผลลัพธของโครงการทั้งหลาย และเพื่อใหโครงการเหลานั้นมีโอกาสไดรับความสําเร็จอยาง
สูง ควรมีการนําระบบการติดตามและประเมินผลดังที่เสนอไวในบทที่ ๗ ของแผนแมบทฯ นี้มาใชงานดวย
ในภาคปฏิบัติ อาจกําหนดใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมเปนองคกรรวบ
รวมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ใหขอเสนอแนะ และประสานงานโครงการที่เกิดจากแผนแมบทฯ เพื่อจัดทํา
รายงานทุกหกเดือนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากํากับการนําแผนแมบทฯ ไปปฏิบัติงานใหเปนผลโดยตอเนื่อง
หากจําเปน แผนแมบทฯ ควรมีการปรับปรุงเปนรายป เพื่อทําใหขบวนการวางแผนในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนา
ICT ของไทยมีพลวัตร (dynamic) เกิดแผนแมบทฯ หาปที่มีการเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง (rolling plan) ทุกป ไปสู
แผนแมบทฯ ชวง พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔ ไดอยางดี

หนา ๑๐
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๓. บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย

จากการที่ประเทศตาง ๆ กําลังปรับเปลี่ยนแนวการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดวยการนําเอาความรูและ
เทคโนโลยีมาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุงสูเปาหมายแหงการเปนเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู (knowledge-based economy) ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางมากมาย ทั้งเกิด
การประยุกตใชเทคโนโลยีในหลายดานเพื่อประโยชนแกการพัฒนา และเกิดการแขงขันสูงขึ้นโดยประเทศผูมีความรู
หรือมีเทคโนโลยีสูงกวามักจะเปนผูไดเปรียบ
ในการวัดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศนั้น Institute for Management Development (IMD)
ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ๔๙ ประเทศทั่วโลก ปรากฏวาในป ๒๕๔๕ ความสามารถ
ในการแขงขันของไทยเปนอันดับที่ ๓๔ (สถานภาพดีขึ้นจากอันดับที่ ๓๘ ในป ๒๕๔๔ และ อันดับที่ ๓๕ ในป
๒๕๔๓) ซึ่งจากการจัดอันดับดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปจจัยหลักที่ทําใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง
ขันที่ยังดอยกวาประเทศอื่นๆ หลายประการ ไมวาจะเปน ระดับการเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ทักษะของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศ (โทรศัพทพื้นฐาน และ
โทรศัพทมือถือตอประชากร) ระดับความสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชน เปนตน
จะเห็นวาปจจัยเหลานั้น สวนหนึ่งเปนตัวแปรอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลาชาของ
ประเทศไทย อยางไรก็ตามยังมีปจจัยหลายประการที่แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรง อันสามารถนําไปใชเปนพื้น
ฐานที่สําคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันตอไปได เชน การเปนประเทศที่มีลักษณะสังคม
เปด คนไทยสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ภาวะการวางงานต่ํา คาครองชีพต่ํา มีการขยายตัวของการสงออก
อยางตอเนื่อง เปนตน
ในระดับสากลประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยจุดแข็งและความเดนของประเทศใน
หลายดาน ซึ่งสามารถรองรับการดําเนินการตางๆ ที่เปนนโยบายของรัฐบาล และที่เสนอในแผนแมบทฉบับนี้ไดโดย
งายหากมีการจัดการที่ดี และมีจุดเริ่มตนที่ตรงกับความพรอมและศักยภาพดังกลาว ตัวอยางจุดแข็งของประเทศ
ไทยที่ควรกลาวถึงไดแก∗
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวงดีเยี่ยม (๙๗.๕ % - อันดับที่ ๑๔ ของโลก)
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณฮารดดิสกใหญอันดับ ๒ ของโลก
ประเทศไทยสงออกอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ ๑๔ ของโลก (๑.๗๓ % ของตลาดโลก)
ประเทศไทยสงออกอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก (๑.๘๓ % ของตลาดโลก)
ประเทศไทยสงออกอุปกรณสํานักงานและวัสดุสํานักงานเปนอันดับที่ ๑๕ ของโลก (๒.๖ %
ของตลาดโลก)
ประเทศไทยมีการสูญเสียกําลังสมองดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมตํ่าอันดับที่ ๑๗ ของโลก
ประเทศไทยมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดตั้งบริษัท ดีเปนอันดับที่ ๑๙ ของโลก (เฉลี่ย ๓๐ วัน)
ประเทศไทยมีความเสมอภาคระหวางเพศหญิงและเพศชาย ดีเปนอันดับที่ ๑๓ ของโลก
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เร็วเปนอันดับที่ ๑๕ ของโลก
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของการจางงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ดีเปนอันดับ ๓ ของโลก

จุดแข็งที่กลาวถึงนี้ ในบางดานถือวาเปนโอกาสที่ควรขยายผล แตกําลังจะกลายเปนจุดออน หากไมมีการปรับ
ตนเองใหยืนอยูได ตัวอยางเชน การเริ่มยายฐานการผลิตผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไปสูประเทศจีนเนื่อง
∗ รวบรวมจาก ”The Global Information Technology Report 2001-2002: Readiness for the Networked World” ของ Harvard University & World Economic
Forum ดูรายละเอียดไดจากภาคผนวก ๓
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จากมีแหลงผลิตที่คาแรงต่ํากวาไทย และมีวิศวกรที่มากกวาไทย ภัยคุกคามเหลานี้จะตองชดเชยโดยการเรงสรางมูล
คาเพิ่มและนวัตกรรมใหแกอุตสาหกรรม เพื่อใหคุมคาที่การผลิตเหลานี้จะอยูในประเทศไทยตอไป และมีมูลคาเพิ่มใน
ประเทศมากขึ้น
ในบทนี้ จะไดกลาวถึงสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในปจจุบัน จาก
หลักฐานอางอิงและขอมูลตางๆ เพื่อวิเคราะหสวนที่เปนจุดแข็ง จุดออน ของประเทศไทย และสถานภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโลกและ/หรือภูมิภาค เพื่อวิเคราะหสวนที่เปนโอกาส และภัยคุกคาม เพื่อชี้นําใหเห็นถึง
ความจําเปนอันจะตองเรงพัฒนาประเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อยก
ระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหเพิ่มขึ้น ทามกลางการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่ทวีความรุน
แรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมโลก

๓.๑ สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
สถานภาพดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร๑นั้น จะหมายถึงเครื่องมือ อุปกรณ สิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ อันเปนตัวกลางที่ทําใหประชาชนเขาถึงสารสนเทศในประเทศได อาทิ โทรศัพท โทรทัศน
วิทยุ คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ฯลฯ การที่ประเทศมีการแพรกระจายของเครื่องมือในการสงผานขาวสารดังกลาว
อยางทั่วถึง แสดงใหเห็นถึงระดับความสามารถในการเขาถึงขอมูลของประชาชนในสวนตางๆ ของประเทศ และถามี
ความไมเทาเทียมในการกระจายโครงสรางพื้นฐานฯ ดังกลาว ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาสําคัญที่เรียกวา “Digital
Divide” หรือปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู ซึ่งจะมีผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศในดานอื่นๆ ตอไปดวย
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอยางตอเนื่อง และมีมาตรการหลายๆประการเพื่อลด
ปญหา digital divide ไมวาจะเปนความพยายามในการขยายการบริการดานโทรศัพทพื้นฐานใหกระจายไปสูทองถิ่น
มากขึ้น จนทําใหปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนโทรศัพทพื้นฐาน ๑๒.๖ เครื่อง ตอประชากร ๑๐๐ คน มีการเชื่อมตออิน
เทอรเน็ตไปถึง กวา ๔,๕๕๐ โรงเรียน หรือโครงการอินเทอรเน็ต
ตําบล ซึ่งมีเปาหมายขยายการติดตั้งคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานราช
การ ชุมชนและตําบล ๙,๐๓๒ แหง ในป ๒๕๔๖
อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแลว ประเทศ
ไทยยังมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในดานตางๆ อยู
ในระดับที่ไมดีนัก โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารหลายๆ ดานของประเทศไทยยังดอยกวาประเทศใกลเคียง ดังตัว
อยางจํานวนเลขหมายโทรศัพทที่มีผูเชา และจํานวนผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ ตอจํานวนประชากรเปรียบเทียบระหวางประเทศตางๆ ในรูป
ที่ ๓.๑ ถึงแมวาประเทศไทยจะมีสัดสวนการใชโทรศัพทตอประชากร
สูงกวาโดยเฉลี่ยของประเทศในอาเซียน แตเมื่อเปรียบเทียบกับ สิงค
โปร บรูไน และมาเลเซีย แลว สัดสวนของการใชโทรศัพทตอประชา
กรของไทยยังต่ํากวามาก จําเปนจะตองมีการขยายการใหบริการ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพื้นฐานเหลานั้นใหมากยิ่งขึ้น
รูปที่ ๓.๑ จํานวนเลขหมายโทรศัพทตอประชากร ๑๐๐ คน ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
(ที่มา: ITU “Bits and Bahts: Thailand Internet Case Study”, March 2002)

๑

รางพระราชบัญญัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ระบุองคประกอบของโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศวาประกอบดวย โครง
ขายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย และปจจัยอื่นๆ, กฎหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน, ๒๕๔๔
หนา ๑๒
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สถานภาพดานการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้นประมาณรอยละ
๐.๑ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ซึ่งในสวนนี้เปนการใชจายดานการวิจัย
และพัฒนาอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรอยละ ๐.๐๖๒
สําหรับงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาในทุกสาขาของภาครัฐ พบวามีสัดสวนประมาณรอยละ ๐.๙-๑.๐
ของงบประมาณรวม ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ ๐.๑๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และโดยเปรียบเทียบแลว
ประเทศไทยมีการใชจายดานการวิจัยและพัฒนาต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ จากรายงานของ IMD๓ การใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยอยูในลําดับที่ ๔๖ จากประเทศที่มีการจัด
ลําดับทั้งหมด ๔๙ ประเทศ ในป ๒๕๔๔
การใชจายดานการวิจัยและพัฒนาที่ต่ํามากดังกลาว นับวาเปนจุดออนที่สําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะตอไป เนื่องจากการขาดอุตสาหกรรมตนน้ํา ขาดการพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหประเทศไทยยังคงจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากตัวเลขการสงออกและนําเขาสินคาประเภทเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ
ของประเทศไทยในตารางที่ ๓.๑ ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาปจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของไทยยังตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศเปนสัดสวนคอนขางสูง กับแสดงวา การผลิตในประเทศไทย
ยังขาดการสนับสนุนใหเพิ่มการใชชิ้นสวนภายในประเทศเพื่อการผลิต และการเพิ่มการบริโภคในประเทศแทน
การนําเขา

รายการ
มูลคาการสงออก

ป ๒๕๔๓

ป ๒๕๔๔

๓๔๔,๐๔๙ ๓๔๖,๕๘๙

หนวย
ลานบาท

- อัตราการขยายตัว

๑๒.๘

๐.๗

%

- สัดสวนตอการสงออกรวม

๑๒.๔

๑๒.๐

%

มูลคาการนําเขา
- อัตราการขยายตัว

๑๔๗,๖๑๒ ๑๖๗,๗๐๔

ลานบาท

๕๙.๗

๑๓.๖

%

- สัดสวนตอการนําเขารวม

๕.๙

๖.๑

%

สัดสวนการนําเขา/การสงออก

๔๒.๙

๔๘.๔

%

ตารางที่ ๓.๑ การสงออก-นําเขาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
(ที่มา: สํานักบริหารสารสนเทศการพาณิชย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย)

ผลการประชุมระดมความคิดเห็นตอการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ ๑๔ ผูที่มี
สวนไดสวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (stakeholder) ไดใหเหตุผลใน
การขาดการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องไวหลายประการ ไมวาจะเปนการขาดสิ่งจูงใจตอการวิจัยและพัฒนา เนื่อง
จากการวิจัยและพัฒนาตองอาศัยเงินทุนสูง และอาจไมไดรับผลตอบแทน การที่การวิจัยและพัฒนาในสถาบันอุดม
ศึกษายังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชนมากพอ เปนตน

๒

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลมเดียวกัน, หนา ๓๓๓.
๔
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับประเทศไทย,
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น (หลักสี่), วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔.
๓

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๓

สถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากรายงานของ สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP: United Nations Development
Program) เกี่ยวกับการพัฒนาคนที่จัดทําขึ้นในป
๒๕๔๔ พบวาประเทศไทยอยูในลําดับที่ ๖๖ จาก
ประเทศตางๆ ที่ทําการจัดลําดับทั้งสิ้น ๑๖๒ ประเทศ
ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง แตมีลําดับต่ํากวาหลาย
ประเทศในเอเชีย เชน สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน ฮองกง
เปนตน ทั้งนี้หากวิเคราะหปจจัยที่ใชวัดระดับการพัฒนา
คนของรายงานดังกลาวพบวา หลายปจจัยเปนปจจัยที่มี
นัยสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารเชนกัน ไมวาจะเปน ระดับการ
ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา งบประมาณรายจายดาน
การศึกษาตอผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) เปนตน
(ตารางที่ ๓.๒)

ตารางที่ ๓.๒ การจัดลําดับการพัฒนาคนโดย UNDP
(ที่มา ITU, ดัดแปลงจาก
UNDP Human Development Report 2001)

สําหรับการผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยนั้น ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นมากใน
ระยะหลัง เนื่องจากมีความตองการของตลาดแรงงานจากการขยายตัวของตลาดสินคาดานไอทีเพิ่มขึ้น อยางไรก็
ตามจากการศึกษาความตองการบุคลากรไอทีของประเทศไทย ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ๕ กลับพบวา ทั้งๆ ที่มีผูจบการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนจํานวนมาก แตประเทศไทยยังขาด
แคลนบุคลากรIT โดยเฉพาะที่มีทักษะสูง ไมวาจะเปนนักวิเคราะหระบบ บุคลากรในฝายนโยบายและการบริหารโครง
การ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล ๒ ดานคือการดอยศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษา และการผลิตบุคลากรที่ทักษะไม
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน สาเหตุสําคัญเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
สถาบันการศึกษาไมสามารถปรับตัว ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหตอบสนองความตองการบุคลากรของภาคเอก
ชนไดทัน ทําใหบุคลากรจากสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาซึ่งสําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกมาเปนจํานวนมาก ไมสามารถเขาไปสูตลาดแรงงานดานIT ได เนื่องจากทักษะไมตรงดังกลาว
อยางไรก็ดี การที่ประเทศไทยมีการผลิตบุคลากร IT สายอาชีวะศึกษาเพิ่มขึ้นมาก ก็เปนจุดแข็งประการหนึ่งใน
การที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศตอไป เพราะถึงแมจะไมไดประกอบอาชีพในฐานะ
เปนบุคลากรไอทีโดยตรง แตก็จะชวยใหประเทศไทยมีจํานวนผูใชไอที (IT users) ที่มีคุณภาพมีฐานกวางขึ้น และ
จะเปนการสนับสนุนอาชีพที่เกิดจากการมีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-enabled) ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
แนวทางหนึ่งที่สามารถลดปญหาดานบุคลากรไอทีของประเทศคือการใชกลไกการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ
บุคลากรที่มีอยูใหสามารถมีความรูตอยอดจากความรูเดิม อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศไทยยังขาดกลไก หลักสูตร
และหนวยงานที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะของบุคลากรดังกลาว ซึ่งเปนจุดออนอันสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยตอไป อยางไรก็ตามประเทศไทยมีขอไดเปรียบบาง
ประการซึ่งจะมีประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะซอฟตแวร อาทิ คนไทย

๕

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, “รายงานผลการศึกษาความตองการบุคลากรไอทีของประเทศไทย”,
มกราคม ๒๕๔๕.

หนา ๑๔

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

มีความประณีต มีพื้นฐานทางศิลปะ และมีศักยภาพในการพัฒนาตอยอดจากสินคาหลายๆ อยางซึ่งเปนภูมิปญญาไทย
ซึ่งถาประเทศไทยสามารถพัฒนาทักษะบุคลากรบนพื้นฐานของขอไดเปรียบที่มีอยูนี้ ก็จะเปนแนวทางที่สําคัญใน
การสรางเทคโนโลยีที่เปนของคนไทยขึ้นมาในอนาคต

ภาวะตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศ
จากการที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ นั้นทําใหเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัว
อยางตอเนื่อง และยังเผชิญอยูกับความไมแนนอนของการฟนตัว ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ
สําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน ฯลฯ ก็ไมมีการขยายตัวสูงนักและมีแนวโนมในทางลบมาตั้งแต
พ.ศ.๒๕๔๔ ทําใหประเทศไทยประสบกับปญหาการสงออก การใชจายของภาคครัวเรือน การลงทุนจากตางประเทศ
ฯลฯ ลดลง ตลอดจนยังมีการชะลอการปลอยสินเชื่อของภาคการเงิน เนื่องจากยังมีความวิตกกังวลกับการกอใหเกิด
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
ถึงแมรัฐบาลพยายามหาแนวทางและออกมาตรการตางๆ เพื่อนํามากระตุนเศรษฐกิจ นโยบายเหลานั้นจะยังไม
เห็นเปนผลลัพธที่ชัดเจนไดในระยะสั้น เนื่องจากขอจํากัดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลายๆ ประการ ทั้ง
จากภายนอกประเทศ (ตลาด ICT ชะลอตัวทั่วโลก) และจากภายในประเทศ ดังนั้นการวางแผนในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงควรตระหนักถึงขอจํากัดทางดานภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและผันผวนดวย
อยางไรก็ตาม ทามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ตลาดสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งนับวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถใชเปน
โอกาสของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ศักยภาพของตลาดภายในประเทศเกิด
จากความตื่นตัวตอการใชไอทีที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยี และเมื่อเปรียบเทียบ
การขยายตัวของตลาดสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการขยายตัวของภาคการผลิตรวมทั้งประเทศ (GDP) ยิ่ง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไอที โดยเฉพาะซอฟตแวร ยังเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สําหรับประเทศไทยเนื่องจากตลาดมีการขยายตัวในระดับสูงมากดังที่ไดกลาวมาแลว (รูปที่ ๓.๒ และ ๓.๓)
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รูปที่ ๓.๒ การขยายตัวตลาดของสินคาประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
(ที่มา : ATCI/ATSI/CAT-VG/INA)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๕
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รูปที่ ๓.๓ เปรียบเทียบการขยายตัวตลาดของสินคาไอทีกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย คาดวาในป พ.ศ. ๒๕๔๕ การขยายตัวของตลาด IT ประมาณ ๑๔ %
แตตลาดซอฟตแวรขยายตัวประมาณ ๒๘ %
(ที่มา: ATCI/ATSI/CAT-VG/INA,NESDB)

ในชวงระยะเวลาของนโยบาย IT 2000 ตลาดภาครัฐยังมีการใชจายดาน ICT ไมมากนัก งบประมาณหมวดครุ
ภัณฑคอมพิวเตอรมีมูลคาเฉลี่ยเพียงรอยละ ๑.๒๒ ของงบประมาณหมวดคาจางเงินเดือน๖ ซึ่งไมเปนไปตามเปา
หมายที่ระบุในนโยบาย IT2000 และสงผลใหการพัฒนาดานการใช ICT เพื่อการบริหารและการบริการในภาครัฐไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อยางไรก็ตามปจจุบันหนวยงานภาครัฐใหความสนใจในการนํา ICT ไปพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และการบริการประชาชนมากขึ้น มีแนวโนมที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณดานนี้เพิ่มขึ้น และมีโครงการ
หลายโครงการไมวาจะเปน โครงการบัตรประชาชน โครงการเชื่อมตอระบบการจายเงินของรัฐกับธนาคาร โครงการ
อินเทอรเน็ตตําบล โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการปฏิรูประบบการบริหารราชการ ฯลฯ ซึ่งคาดวาความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทําใหเกิดความตองการสินคาและบริการดาน ICT ในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐเปน
ตลาดนํา และนับวาเปนโอกาสทางการตลาดอีกประการหนึ่งของผูประกอบการไทย
นอกจากโอกาสทางตลาดภายในประเทศแลว โอกาสของตลาดสินคาและบริการ ICT ในตลาดโลกยังมีแนว
โนมที่ดี แตก็ตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง แมจะมีการขยายตัวของตลาด แตแนวโนมที่จะเกิด over-supply ทางดาน
อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสก็สูง แตในเวลาเดียวกัน ก็มีตลาดใหมๆเกิดขึ้นมากทางดานอุปกรณพกพา (mobile
devices) และธุรกิจบริการดานเนื้อหา การศึกษาและการบันเทิงแบบดิจิทัล ดังที่ประสบความสําเร็จในประเทศเกาหลี
ในปจจุบันประเทศไทยยังเปนฐานการผลิตสินคาไอทีที่สําคัญของโลกหลายชนิด เชน ไทยผลิต hard-disk
drive ไดมากเปนอันดับ ๒ ของโลก (แตไมมีศูนยการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ HDD)๗ แมจะเปนโอกาสที่ดีที่ทําให
เกิดการพัฒนาตอยอดสินคาเพื่อสงออกตลาดตางประเทศตอไปก็ตาม แตก็มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะการแขง
ขันที่เขมขนยิ่งขึ้น ที่อาจจะทําใหมีการยายฐานการผลิตดังกลาวไปยังประเทศที่คาจางแรงงานต่ํากวาไทย จําเปนที่
ทุกฝายตองมารวมมือกันผลักดันใหเกิดมูลคาเพิ่มในประเทศไทยมากขึ้น โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในอุต
สาหกรรม และการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถสูงเขาไปในระบบการผลิตใหมากขึ้น

๖
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ที่มา การประเมินผลนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2000, พ.ศ. ๒๕๔๔
McKinsey & Company, Thai Productivity Report “Prosperity through Productivity”, ๒๐๐๒.
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

SMEs กับโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากประสบการณฺการพัฒนาประเทศของประเทศตางๆ ไมวาจะเปน ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต ฯลฯ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) มีความสําคัญตอเศรษฐกิจในแงของการเปนธุรกิจ
ที่สามารถดูดซับกําลังแรงงานจํานวนมากในประเทศ และ เปนแหลงผลิตชิ้นสวน อุปกรณ เพื่อปอนธุรกิจขนาดใหญ
ในประเทศ โดยคาดวามีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศทั้งสิ้นกวา ๔ แสนราย ๘
ขอมูลเบื้องตนจากการสํารวจ SMEs ในอุตสาหกรรม ๓ สาขา๙ คือ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุต
สาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอาหาร พบวาวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีการบริหารแบบธุรกิจครอบครัว ยังไมไดให
ความสําคัญกับการนํา ICT มาประยุกตในการดําเนินธุรกิจมากนัก เนื่องจากผูบริหารสวนใหญยังขาดความรูความเขา
ใจที่แทจริง และยังไมเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นอยางชัดเจนจากการใช ICT สวนในธุรกิจที่มีรูปแบบการบริหารแบบ
บริษัท สวนใหญจะมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของ ICT ที่จะเขามามีบทบาทในการทําธุรกิจในอนาคต แตการ
ใช ICT ที่มีอยูยังไมเต็มประสิทธิภาพ และผูประกอบการบางแหง ยังไมเขาใจถึงวิธีที่จะใชประโยชนจาก ICT เหลา
นั้น รวมทั้งมีความเห็นวา ภาครัฐยังไมมีมาตรการหรือใหความสนับสนุนในดานนี้อยางเพียงพอ
ปจจุบัน ภาครํฐไดจัดตั้งสถาบันตางๆจํานวนมากขึ้นมาสนับสนุน SMEs แตยังไปไมถึงขีดที่ทําให SMEs ได
ประโยชนสูงสุดจาก ICT ดังนั้น จึงเปนชวงที่แผนแมบทฉบับนี้จะไดพิจารณาถึงยุทธศาสตรที่จะมาชวยจัดกลไกให
SMEs ไดรับประโยชนจาก ICT อยางจริงจัง อาทิ การจัดทําแหลงขอมูลรวม ”SME Portal”เพื่อใหความรูแกผู
ประกอบการทั้งใหมและเกา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กลไกสนับสนุนของรัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชนที่จะขอจากรัฐ, การ
สนับสนุนการรวมคาปลีก, การสรางระบบ back office เพื่อโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และการเรงรัดใหเกิด
ระบบ supply chain mangement system เปนตน

ภาครัฐกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
ปจจุบันภาครัฐสวนใหญมีการใชและการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแลวมากพอควร แตยัง
ไมไดใชประโยชนจากการลงทุนอยางคุมคา จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ไอทีเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ” โดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ๑๐ พบวาปญหาสําคัญของการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของภาครัฐ ประกอบดวย ขอมูล บุคลากร และการบริหารจัดการ
ในดานขอมูลพบวายังมีความซ้ําซอนทั้งในการลงทุนและการจัดเก็บ๑๑ เชน ขอมูลดานบุคคล/ประชาชนที่จัด
เก็บโดยหนวยงานตางๆ ใชรหัสตางๆ กัน ตามที่แตละหนวยงานกําหนดขึ้นมาเอง และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานสวนใหญยังอยูในรูปของเอกสาร (hard copy) การจัดทําขอมูลทางภูมิศาสตรหรือภูมิสารสนเทศในหนวย
งานภาครัฐ ที่ผานมามีลักษณะที่แตละหนวยงานแยกกันทํา ไมไดมีการรวมหรือประสานขอมูล เพื่อความประหยัด
และความเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นการพัฒนาเครือขายขอมูลของแตละหนวยงานก็ยังเปนไปแบบตางคน
ตางทําโดยไมประสานกัน
ในดานการบริหารจัดการนั้น หนวยงานราชการสวนใหญยังขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจมาบริหารจัด
การขอมูล ถึงแมจะมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของหนวยงานราช
การตางๆ แตก็ยังขาดการจัดสรรทรัพยากร และโครงสรางการทํางานที่เหมาะสมสําหรับ CIO ปญหาเรื่องการขาด
แคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาการใช ICT ในภาครัฐ ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรดานไอทีในภาครัฐมักจะมีผลตอบแทนต่ําเมื่อเทียบกับการทํางานในภาคเอกชน ไมมีระดับการ
พัฒนาทางสายงาน (career path) ซึ่งภาครัฐแกปญหาดวยการฝกอบรม พัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหไปทํางานดานไอที
ซึ่งพบวามีปญหาเรื่องยังไมมีหนวยงานในการจัดการดานหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับขาราชการเหลานี้ และยัง
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ที่มา จากการศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา (ราง) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการมองอนาคตบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในป ๒๕๔๘, มูลนิธิเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม, มิถุนายน ๒๕๔๕
๑๐
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, รายงานการวิจัยเรื่อง “ไอทีเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ”, ๒๕๔๒.
๑๑
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รายงาน
การวิจัยเรื่อง “โครงสรางพื้นฐานดานขอมูลของรัฐ”, ๒๕๔๕.
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙
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ไมมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เปนปญหาที่นับเปนอุปสรรคที่สําคัญทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐไมกาวหนาไปเทาที่ควร และเปนประเด็นหลักที่จะตองหาแนวทางแกไขตอไป

๓.๒ สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก
ความกาวหนาของ ICT ของโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โลกการพัฒนาและประยุกตใช ICT ใน
ทุกดาน การเกิดขึ้นของอินเทอรเน็ตทําใหมนุษยสามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว ลดเวลาและตนทุนในการรับรู
ขาวสารขอมูล
ในปจจุบัน มีผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ ๕๐๐ ลานคน การใชจายดาน ICT ทั่วโลกรวมกัน ไดเพิ่มจาก ๑.๓ ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนประมาณ ๒.๔ ลานลานเหรียญในป พ.ศ. ๒๕๔๔ เกิดการคาผานทางอิน
เทอรเน็ตไมต่ํากวา ๖ แสนลานเหรียญ (ประกอบดวยการคาระหวางบริษัทประมาณ 516 พันลานเหรียญ และ การคา
กับผูบริโภคโดยตรงอีก ๑๑๗ พันลานเหรียญ)๑๒
ในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของอินเทอรเน็ตก็ทําใหเกิดภัยในรูปแบบใหมๆ เชน การแพรกระจายของไวรัส
คอมพิวเตอร การทําลายหรือกอกวนระบบขอมูล การกออาญากรรมทางคอมพิวเตอร รวมทั้งการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาเพิ่มมากขึ้น ทําใหยากแกการกํากับดูแล นอกจากนั้น การหลอมรวมกันระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทําใหขอบเขตของการกํากับดูแลเรื่องขอมูล และเรื่องโทรคมนาคม และสื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
ทุกประเทศที่มองไปในอนาคต จําเปนจะตองพิจารณาเรื่องเหลานี้อยางใกลชิดและอยางระมัดระวัง

ชองวางระหวางสังคมที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ยังอยูใน
วงของกลุมคนและสังคมที่มีระดับความเปนอยูและราย
ไดที่จัดวาอยูในเกณฑที่สูง ดังจะเห็นไดจากสถิติที่วา
ผูที่ใชอินเทอรเน็ตประมาณ 82% ของโลกเปนประชา
กรของประเทศที่เจริญแลว (ดูรูปที่ ๓.๕) ซึ่งมีประชา
กรประมาณ รอยละ ๑๕ ของประชากรเทานั้น

ชองวางในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
Digital Divide = Infrastructure Divide
User Distribution, by income group, 01/2000
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รูปที่ ๓.๔ แสดงความเหลื่อมล้ําในโอกาสการเขาถึงโทรศัพท และอิน
เทอรเน็ตของกลุมประชากรโลกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ตางกัน

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตําแหนงของประเทศไทย จะพบวาภาพโดยรวมแลว ประเทศไทยถูกจัดอันดับไวใน
ลําดับกลางๆ ในระดับโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสไปอยูในฝง “ดี” ของชองวางทางดิจิทัล ถาหากวาเรามี
การวางแผนที่จะพัฒนาประเทศโดยใช ICT อยางถูกวิธี ซึ่งในปจจุบัน มีเทคโนโลยีตางๆ ที่จะชวยพัฒนาอุตสาห
กรรมของเราได ตัวอยางเชน ภาษา XML การพัฒนาซอฟตแวรโดยการตอยอดจาก open source software ฯลฯ

๑๒

World Information Technology and Services Alliance (WITSA) Digital Planet 2002 Report (อานสรุปไดจาก

www.witsa.org/polpres02.pdf และ http://www.witsa.org/dp2002execsumm.pdf)

หนา ๑๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ภาวะตลาด ICT โลก
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ICT มีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆ ไมวาจะเปน
การนําไปปรังปรุงรูปแบบการ
บริหารจัดการของภาครัฐ การนํา
ไปเปนเครื่องมือในการขยาย
ขอบเขตการศึกษา การนําไปใช
เปนเครื่องมือในการขยายการ
ตลาดของธุรกิจ ฯลฯ ทําให
ประเทศตางๆในโลกลวนมีความ
พยายามที่จะลงทุนดาน ICT เพิ่ม
ขึ้น ทําใหตลาดสินคาและบริการ
ICT ของโลกมีมูลคาเพิ่มขึ้น และ
มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในป
๒๕๔๕ ตลาด ICT ของโลกมีมูล
คาสูงกวา ๒.๔ ลานลานเหรียญ
สหรัฐฯ

รูปที่ ๓.๕ สัดสวนการใชจายดาน ICT เทียบกับ GDP
(ที่มา OECD, based on WITSA/IDC,2002)

สําหรับซอฟตแวรนั้น นับวาเปนสวนสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสิ่งประดิษฐที่ไม
มีกายภาพ แตมีความสําคัญในการควบคุมระบบงานและการประมวลผลของอุปกรณ ICT ตางๆ เนื่องจากการขยาย
ตัวของการใช ICT ดังกลาว ทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีการเติบโตสูง จากการ
ประมาณการของ OECD ในป ๒๕๔๔ มูลคาการใชจายดานซอฟตแวรของโลกสูงถึง ๑๙๖ พันลานเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งสวนใหญแลวเปนการใชจายของประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
โลกนี้เอง เปนโอกาสหนึ่งของประเทศไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑดานนี้เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดของไทยในตลาดโลก

๓.๓ จาก SWOT สูยุทธศาสตร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย เปนการพิจารณาสภาวะแวดลอม/ตัวแปรภายในประเทศไทย ทั้งจุดแข็ง จุด
ออน และสภาวะแวดลอม/ตัวแปรที่อยูภายนอกประเทศ ที่เปนทั้งโอกาส และภัยคุกคาม ซึ่งลวนแตมีผลกระทบตอ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย สภาวะแวดลอมภายนอก และภายใน อันมีอิทธิพล
สูงตอการพัฒนา ICT ของไทย สามารถสรุปตามลําดับความสําคัญ ไดดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)
-

เริ่มมีการผานกฎหมายดาน ICT
ภาครัฐและเอกชนไทย ไดลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเปนอยางมาก
มีหนวยงานระดับชาติดําเนินการ/สนับสนุนนวัตกรรมดาน ICT
วิสัยทัศนของผูนําและผูบริหารที่ใหความสําคัญกับ ICT มากขึ้น
ภูมิประเทศของไทยซึ่งเปนทั้ง gateway และศูนยกลางการคา
คนไทยมีฝมือประณีต ละเอียดออน เปนศักยภาพของการพัฒนาซอฟตแวร
มีการลงทุนนํา ICT มาใชในงานดานตางๆ มากขึ้น สามารถกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑพื้นฐาน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๙

-

ศักยภาพในการขยายตัวของตลาด ICT ของไทย
การพัฒนาประเทศไปสู knowledge-based society/economy (KBS/KBE)
การพัฒนาโครงสรางและหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
มีการจัดตั้ง CIO ทุกสวนของภาครัฐ
มีจํานวนผูจบการการศึกษาระดับอาชีวศึกษามาก สามารถเปนพื้นฐานผูใช ICT ที่มีคุณภาพ
ความตื่นตัวในการใช ICT ของคนไทยเพิ่มขึ้น
มีความตองการ embedded system และซอฟตแวรที่จะใชในระบบควบคุม consumer electronics
และยานยนต
- การเปนสังคมเปดของประเทศไทย

จุดออน (Weaknesses)
หนา ๒๐

ประเทศไทยยังไมไดปรับกฎระเบียบ กลไกที่เกื้อหนุนการเขาสูเศรษฐกิจใหม (New Economy)
ขาดพื้นฐานดานภาษาอังกฤษที่จะใชงาน ICT ไดดี
กรรมวิธีจัดซื้อจัดหาภาครัฐดอยประสิทธิภาพ
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ยังไมสนับสนุนใหเกิดการคนคิดที่เอื้อตอการวิจัยและพัฒนา
ขาดแคลนบุคลากรทาง ICT แทบทุกประเภท
การใชจายในการจัดหาผลิตภัณฑที่ทันสมัย ฟุมเฟอย ไมไดประโยชนเต็มที่
ขาดความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมขนาดใหญกับ SMEs และระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ขาดปจจัยตางๆ ที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการนําผลการวิจัยและพัฒนา ไปใชในเชิงพาณิชย
การกระจายโครงขายโทรคมนาคมไมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพียงพอ
พื้นฐานการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรคอนขางต่ํา
หนวยงานภาครัฐดําเนินการโดยขาดการวางแผนและการประสานงานที่ดี รวมถึงขาดความพรอมของ e-officer
ทําใหขาดบูรณาการและเอกภาพการพัฒนา ICT
การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับ ICT ไมตรงตามความตองการใชงาน และขาดทิศทางที่ชัดเจน
ขาดการสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑที่พัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ
ขาดแคลนฐานขอมูลและดัชนีชี้วัด และการบริหารจัดการฐานขอมูลที่มีอยู
ขาดขอมูล และหนวยงานภาครัฐยังมีทัศนคติปกปดขอมูล
ขอจํากัดดานงบประมาณภาครัฐ
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และคุนเคยตอ ICT รวมถึงขาดกลไกการฝกอบรมตอเนื่อง
กฎหมายโดยรวมและกฎหมาย ICT ยังไมไดปรับปรุงใหครบถวนที่จะรองรับความกาวหนาดานเทคโนโลยี
การผลิตอาศัยวัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก ขาดการสงเสริมอุตสาหกรรมตนน้ํา
นโยบายการลงทุน ICT ดวยเงินรวมทุนเบื้องตน (Seed Money) และมาตรการสงเสริมการลงทุนยัง
ไมเปนรูปธรรม
ผูผลิตขาดความรูความกาวหนาทางเทคโนโลยีของตางประเทศ ขาดการประสานงานที่เปนเครือขาย
ทําใหการจัดซื้อปจจัยตางๆในการผลิตดอยประสิทธิภาพ
ขาดระบบการติดตาม ประเมินผลคาใชจายในกิจการ ICT ของรัฐ
การคุมครองสิทธิประโยชนของทรัพยสินทางปญญา ไมคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น
การขาดความสามารถและประสบการณดานการจัดการ
คนไทยไมเชื่อถือและใหการสนับสนุนคนไทยทําโครงการขนาดใหญ
กระบวนการผลิต ICT ของไทยไมทันสมัย ทั้งดานวิชาการ เครื่องมือการผลิต และขาดการให
ความสําคัญเรื่องทรัพยสินทางปญญา
ยังมิไดจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลธุรกิจแขงขันเสรีที่เปนธรรมดานโครงสรางพื้นฐาน
บริษัทไอทีของไทยยังขาดความสามารถดานการตลาดและการหาลูกคารายใหญ
ขาดหนวยงานดูแลดานความมั่นคงและความปลอดภัยของเครือขายในประเทศ
ความผันผวนของคาเงินบาทสงผลกระทบกับการกูยืมเงินจากตางประเทศ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

- ขาดการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากร ICT ของไทยใหความสําคัญกับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
- แหลงเงินทุนภายในประเทศยังไมถูกนํามาใชเพื่อพัฒนา ICT ในประเทศ

โอกาส (Opportunities)
-

การมีมาตรฐานเปดจํานวนมากและการเปดเผยรหัสการเขียนโปรแกรมทั่วไป เชน XML
การขนสงสินคาโดยใช e-logistic มีการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดโลก
อุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไรสาย และ broadband ไดรับความนิยมอยางสูง
ผูนําในภูมิภาคอาเซียนมีวิสัยทัศนและเห็นความสําคัญของ ICT มากขึ้น
การเปนพันธมิตรกับประเทศผูนําดาน ICT จะสรางโอกาสในการกําหนดมาตรฐานและขอตกลง
ระหวางประเทศ
การยอมรับในหลักการของ e-learning และประโยชนของ internet
การพัฒนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยใหสินคาและบริการไทยเขาสูตลาดโลกไดดวยตนทุน
ที่ต่ําลง
การเปดเผยขอมูลดานมาตรฐานของบริษัทขามชาติ
มีโอกาสไดเรียนรูประสบการณการพัฒนา ICT จากตางประเทศ
ความตองการดานบริการโทรคมนาคมประเทศเพื่อนบานขยายตัว
การใชประโยชนจากการรวมตัวของอาเซียน
ตลาดในประเทศใกลเคียงมีโอกาสขยายตัวเพราะรายไดคนในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น

ภัยคุกคาม (Threats)
- การกีดกันทางการคาในเวทีการคาโลกดวยมาตรการที่ไมใชภาษี
- การคุม
 ครองทรัพยสินทางปญญาในเวทีระหวางประเทศ ทําใหตนทุนในการพัฒนา
และการใช ICT สูงขึ้น
- ความเสียเปรียบในเวทีการแขงขันระหวางประเทศ ของอุตสาหกรรมไทยที่ยังไมมีความเขมแข็ง
- การเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอินเดีย จีน ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และคาแรงต่ํา
- ความลาชาในการกําหนดมาตรฐาน ICT ของโลก
- ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการถายเททางวัฒนธรรมและการเงิน
- ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศ (hacker cracker และ virus)
- นโยบายประเทศเพื่อนบานทําใหเกิดความไดเปรียบมากกวาประเทศไทย
- การแขงขันดานการพัฒนา ICT ของประเทศเพื่อนบานกาวหนากวาไทย
- การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีที่มึคุณภาพไดมากขึ้นของประเทศเพื่อนบาน
- ประเทศอื่นมีความกาวหนาและความแข็งแกรงดานเทคโนโลยี และการตลาด
- ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา มีผลกระทบตอการกระตุนการเติบโตของธุรกิจ ICT
- นโยบายการคาเสรีในตลาดโลก ทําใหเกิดการรุกรานทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

จากการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามอยางเปนระบบ ไดนําไปสูการพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค และยุทธศาสตรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับประเทศไทย ๗ ดาน (รูปที่
๓.๖) ทั้งยุทธศาสตรเชิงรุก (ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค ยุทธศาสตรการ
ยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบ
การ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ ยุทธศาสตรการนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและใหบริการของภาครัฐ)
และยุทธศาสตรเชิงรับ (ยุทธศาสตรการใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ยุทธศาสตร

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๒๑

การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา ICT ยุทธศาสตรการสงเสริมผู
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช
ICT) ซึ่งในรายละเอียด จะกลาวในบทที่ ๔
ตอไป

รูปที่ ๓.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

หนา ๒๒

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในบทนี้ เปนการนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของในแตละยุทธ
ศาสตร ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหสถานการณและสภาวะแวดลอมดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามหลักการของ SWOT Analysis ที่กลาวถึงในบทที่ ๓ รวมทั้งการระดมความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (stakeholders) ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาและการประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งดานซอฟตแวร
ผูประกอบการและประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลจากระบบบริการอยางทั่วถึงและยุติธรรม ใหเกิด
ประโยชนโดยตรงตอการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจแกการผลิตและบริการทุกสาขา รวมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ใหสามารถแขงขันและอยูรอดในตลาดสากลได, กอเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู,
สามารถประยุกตใชเพื่อสนองความตองการในการดํารงอยูอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่แทจริงในสังคมไทย

พันธกิจ
เสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องใหเปนเครือขายการพัฒนา ทั้งระบบขอมูลและ
โครงสรางพื้นฐาน ตลอดทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการดาน ICT ที่ทันสมัย มีการวางแผนเพื่อสรางสรรคงานวิจัย
การศึกษา และการฝกอบรม

วัตถุประสงคของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
๑.
๒.
๓.

ประยุกตใช ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สนองคุณภาพชีวิตไดโดยตรง
ประยุกตใช ICT เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการกระจายบริการ ICT ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเขาถึงได
อยางทั่วถึงและยุติธรรม ยืนไดดวยตัวเองและความรูของคนในชาติ
๔. เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดาน ICT อยางเต็มศักยภาพ

เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนา/ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช ICT
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเพิ่มการประยุกตใช ICT ในดานการศึกษา และฝกอบรม
สรางความเขมแข็งของชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนรูปธรรม
ภายใตเงื่อนไขที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา แผนแมบทฯ ฉบับนี้ไดกําหนดยุทธ
ศาสตรหลักขึ้น ๗ ดาน ซึ่งรัฐ เอกชน และประชาชน จะมีพันธกิจรวมกันในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนในชวง
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เพื่อนํา ICT มาใชประโยชน เพื่อสรางศักยภาพในการพึ่งพาอาศัยตนเอง และเพื่อสามารถแขง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๒๓

ขันในโลกสากลได นอกจากนั้นยังเปนการสรางภูมิปญญาและการเรียนรู อันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชา
ชนไทยโดยทั่วกัน
ยุทธศาสตรทั้ง ๗ ดาน ไดแก
•
•

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ ๒ การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย

•
•
•
•
•

ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

๓ การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT
๔ การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
๕ การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ
๖ การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT
๗ การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ

โดยการวิเคราะห SWOT ไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธและลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร ตามรูปที่ ๔.๑

๔.ยกระดับพื้นฐาน
สังคมไทยเพื่อการ
แขงขันในอนาคต

๑.พัฒนา
อุตสาหกรรม ICT

๗. ICT กับการ
๓. การปฏิรูป การ

บริหารงานภาครัฐ

วิจัยและพัฒนา

๒.ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไทย

๕.การพัฒนาศักย

๖. ICT เพื่อ SMEs

ภาพผูประกอบการ

รูปที่ ๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร

ในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรตางๆ เพื่อแปลงเปนแผนงานและโครงการที่มีความเปนไปไดในภาค
ปฏิบัติ จําเปนจะตองคํานึงถึงขอจํากัดดานเงินลงทุนที่มี และการสรางผลลัพธในระยะสั้น เพื่อผอนคลายภาระการลง
ทุนตอเนื่องในระยะยาว ดังนั้น เมื่อไดมีการพิจารณาแผนงานตางๆจากยุทธศาสตรจึงควรเริ่มในสวนที่สรางผลลัพธ
ทางเศรษฐกิจไดกอน ไดแก การสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (ยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๓)
และการสรางผลลัพธทางเศรษฐกิจใหม (ยุทธศาสตรที่ ๕ และ ๖) และในโอกาสตอไป จึงขยายผลที่ไดเพื่อใหเกิด
ผลลัพธในภาคเศรษฐกิจอื่นโดยทั่วไป ซึ่งจะอํานวยใหสามารถนํา ICT มาใชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
และสังคมไทยในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต ดังแสดงใน
รูปที่ ๔.๒

หนา ๒๔

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร และผลลัพธที่ประสงค
การกระจายตัว
เพื่อความยั่งยืน
2. ยกระดับคุณ
ภาพชีวิต และ
สังคมไทย

ศักยภาพ
และการแขงขัน
1. การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ICT

4. ยกระดับพื้นฐาน 3. การปฏิรูป
R&D
สังคมไทยเพื่อ
การแขงขันใน
อนาคต

ผลลัพธทาง
เศรษฐกิจใหม
5. การพัฒนา
ศักยภาพผู
ประกอบการ
6. ICT เพื่อ
SMEs

ผลลัพธในภาค
เศรษฐกิจอื่น

7. ICT กับการ
บริหารงาน
ภาครัฐ

ลําดับของการดําเนินการตามยุทธศาสตร

2
ขยายเปนวงจรการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1

เริ่มตนจากวงจรการพัฒนา ICT
และมีผลลัพธทางเศรษฐกิจในระยะตน

รูปที่ ๔.๒ ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร ผลลัพธที่ประสงค
และลําดับของการดําเนินการตามยุทธศาสตร ภายใตขอจํากัดดานการลงทุน

ในการนํายุทธศาสตรในแผนแมบทฉบับนี้ไปใชในกิจกรรมที่มีโครงสรางการบริหารของภาครัฐและเอกชนที่ชัด
เจนอยูแลว หนวยงานที่เกี่ยวของ อาจพิจารณาใชแผนงานตางๆที่กําหนดไวในแผนแมบทฉบับนี้ เปนแผนงานตาม
ยุทธศาสตรหลักของหนวยงานนั้นๆไดทันที ตัวอยางเชน ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมไดจัด
เปน “ยุทธศาสตร” หนึ่งของแผนแมบท ICT แตปรากฏอยูในแผนแมบท ICT ฉบับนี้ในหลายแผนงานและหลายยุทธ
ศาสตร การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาจจะเปนยุทธศาสตรสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจจะ
ดําเนินงานตามแผนการตางๆ ในแผนแมบท ICT นี้ เชนยุทธศาสตรที่ ๑ (แผนงาน ๑.๕) ยุทธศาสตรที่ ๒ (แผนงาน
๒.๓) ยุทธศาสตรที่ ๔ (แผนงาน ๔.๑) ยุทธศาสตรที่ ๗ (แผนงาน ๗.๖)
ในกรณีของดานการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมก็เชนกัน จะพบวามียุทธศาสตร ICT ที่มีแผน
งานสนับสนุนอยูหลายขอเชนเดียวกับการศึกษา ซึ่งกระทรวงที่ทําหนาที่หลักแตละดาน จะสามารถเปนผูนําของการ
เรงดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรในสาขาของกระทรวงไดโดยตนเองเปนแกนนํา
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หนา ๒๕

ยุทธศาสตร ๑ :
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค
“ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยนําความประณีตและภูมิปญญา
ไทยมาใชใหเกิดประโยชน ทั้งนี้ใหใชสวนงานภาครัฐเปนลูกคานําของตลาดในประเทศและตลาด ICT
ระดับภูมิภาคเปนลูกคานําขั้นตนสําหรับตลาดตางประเทศ และใหมีการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ฮารดแวรและซอฟตแวร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการผลัก
ดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหมีการใช ICT เพิ่มมากขึ้น”

เปาหมาย
๑. อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยมีขนาด ๙ หมื่นลานบาทตอป ภายในป ๒๕๔๙ โดยมีมูลคาซอฟตแวรหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวของเพื่อการสงออกรอยละ ๗๕ ของมูลคารวม
๒. มีจํานวนนักวิจัยและนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ไมต่ํากวา ๖๐,๐๐๐ คน และไมต่ํากวารอยละ ๓๐
เปนนักพัฒนาที่ผานการรับรองจากสถาบันมาตรฐานวิชาชีพ
๓. มีหนวยงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Promotion Agency: SIPA) เพื่อ
ผลักดันใหเกิดการลงทุนและการสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหเจริญเติบโตจากปจจุบัน โดย
อํานวยความสะดวกตอผูลงทุนดวยบริการแบบ one-stop service ตั้งแตป ๒๕๔๖
๔. รัฐบาลตองใชโครงการของภาครัฐเพื่อสรางตลาดซอฟตแวรภายในประเทศไมต่ํากวา ๕ พันลานบาท
ภายในป ๒๕๔๙
๕. ใหมีการใช open source software ควบคูกับซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศ เทียบมูลคาไมต่ํากวารอยละ
๕๐ ของมูลคาซอฟตแวรรวมที่ใชในแตละป

แผนงานและกิจกรรม
๑.๑ ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยเนนที่อุตสาหกรรมซึ่งไทยมีศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมซอฟตแวร โดย
เปนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
(๑) ใหดําเนินการโครงการเรงดวนโดยจัดตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชน ในรูปคณะกรรมการนโยบายสง
เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Promotion Board-SIPB) เพื่อผลักดันให
เกิดการจัดตั้งองคกรสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Promotion Agency: SIPA)
โดยหลักสําคัญประการหนึ่งในการบริหาร SIPA คือ ตองมีความยืดหยุนและคลองตัว ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง และใหมีระบบที่สามารถบริหารความตองการบริการตาง ๆ ของผูประกอบการทุกรายแบบ
ครบวงจร
(๒) ใหองคกรสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร (SIPA) มีหนาที่กําหนดแนวทางและมาตรการที่จํา
เปนในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึงการคนควาวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร ทั้งนี้อาจหา
ประโยชนจากโอกาสการใชมาตรฐานเปด การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
e-Logistic เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย และbroadband
๑.๒ สนับสนุนให SIPA สรางกลไกในการกระตุนการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรม ดังนี้
(๑) จัดหาเงินลงทุนในรูปแบบเงินรวมทุนเบื้องตน (seed money) จากเงินทุนของรัฐ และเงินทุนลักษณะอื่น
เชน เงินรวมลงทุน (venture capital) เงินทุนสมทบ (matching fund) และเงินกูเงื่อนไขเบา (soft
loan) เปนตน จากสภาพคลองของระบบการเงินของธนาคารตางๆ ทั้งนี้อาจจะจัดเปนกองทุนลักษณะ
หนา ๒๖
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ตางๆ เชน กองทุนสนับสนุนใหผูประกอบการไทยขยายตลาดในตางประเทศ กองทุนฝกอบรมผูประกอบ
การ บุคลากรในการสอน ผูเชี่ยวชาญ และบุคลากรที่จําเปนในการพัฒนา ICT และกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเปนตน
(๒) กําหนดระเบียบ และกฎเกณฑในการจัดระบบเงินทุนดังกลาวขางตนใหมีประสิทธิภาพ และสามารถปอง
กันการสูญเสีย ให SMEs ของอุตสาหกรรมซอฟตแวรใชประโยชนไดอยางสะดวกและกวางขวาง
(๓) ในบางกรณีใหใชนโยบายสงเสริมการลงทุนที่จะชักจูงใหบริษัทซอฟตแวรตางประเทศ ที่มีศักยภาพสูง
ไดรับสิทธิประโยชนโดยมีเงื่อนไขในเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดผลสําเร็จแกผูรวมประกอบการ
ไทยเปนหลักสําคัญ
๑.๓ ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันพัฒนาตลาดผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ผลิตจากผูประกอบการในประเทศ เพื่อให
เปนชองทางที่จะสนับสนุน ใหผูประกอบการเหลานี้ มีโอกาสเจริญเติบโต และขยายตลาดตอไปถึงตางประเทศ โดย
(๑) หนวยงานของรัฐสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ หรือจัดจางพัฒนาซอฟตแวร โดยผูประกอบการใน
ประเทศ เพื่อใหผูประกอบการมีโอกาสสรางผลงานและประสบการณสําหรับโครงการพัฒนาซอฟตแวรที่
มีขนาดใหญขึ้นตอไป
(๒) สรางความรวมมือระหวางผูประกอบการไทย กับผูประกอบการตางประเทศ ในการดําเนินโครงการพัฒนา
ซอฟตแวรของภาครัฐ เพื่อใหเกิดการถายทอดทักษะและขอมูลมาตรฐานขั้นสูงสูคนไทย ทําใหผู
ประกอบการไทยมีโอกาสขยายธุรกิจในตลาดสากลได
๑.๔ ใหพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
(SIPA) และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม โดยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
๑.๕ จัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับกิจกรรม ICT ทุกประเภททั้งปริมาณและคุณภาพสําหรับการ
พัฒนาตอเนื่อง ๑๐ ป ทั้งนี้ใหกําหนดโครงการเรงรัดพัฒนาบุคลากรสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปน
แผนงานอันดับเรงดวนของแผนแมบท โดยมีหลักการสําคัญบางประการดังตอไปนี้
(๑) ตั้งคณะกรรมการนโยบายรวมภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาระดับอาชีวะชั้นสูงและอุดม
ศึกษา จัดทําแผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกับความตองการของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
(๒) สรางบุคลากรผูสอน และนักวิจัยพัฒนางานซอฟตแวร ทั้งที่มีอยูเดิมและตองเพิ่มขึ้นใหม ใหมีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากขึ้นโดยลําดับ และใหมีจํานวนบุคลากรดานนี้เพิ่ม
ขึ้นเปน ๒ เทา จากปจจุบัน ภายใน ๕ ป
(๓) ตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง (professional training) เพื่อผลิตบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ การฝกอบรมควรเนนที่คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional
certification) ที่เกี่ยวของ และมีการตรวจสอบรับรองใหไดเทามาตรฐานสากล ควรใหภาคเอกชนเปนผู
ดําเนินการจัดการและบริหารสถาบันดังกลาว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยรัฐอาจจะ
สนับสนุนการลงทุนสวนหนึ่ง และใหสิทธิประโยชนดานภาษี โดยสถาบันดังกลาวควรจัดใหมีหลักสูตร
๒ แนว คือ แนวที่ ๑ มุงยกระดับบุคลากรเดิมที่อยูในอุตสาหกรรมซอฟตแวร ใหมีศักยภาพสูงขึ้น แนว
ที่ ๒ สําหรับผูสําเร็จปริญญานอกสาขา ICT ใหมีศักยภาพที่สามารถรวมพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ไดอยางดี
(๔) ใหสํารวจประเภท และจํานวนบุคลากรซึ่งจะมาทําหนาที่เปนผูสอน ผูนําการคนควาวิจัย หรือผูมาปฏิบัติ
งานในธุรกิจซอฟตแวรตางๆ ใหชัดเจน และสรางกลไกในการนําผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่ไดคัด
เลือกแลวมารวมกับบุคลากรไทยดําเนินการทั้งในการศึกษา การฝกอบรม และการปฏิบัติงาน
(๕) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในเรื่องสําคัญดังนี้
•

ใหนักศึกษามีโอกาสเขาฝกงานในธุรกิจซอฟตแวรของภาคเอกชนในระหวางปการศึกษาหรือ
สิ้นปการศึกษาอยางตอเนื่อง คาใชจายของภาคเอกชนในเรื่องนี้ใหไดรับการตอบแทนดวย
สิทธิประโยชนดานภาษี
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หนา ๒๗

•

ใหบุคลากรผูประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจซอฟตแวร (รวม ICT อื่นดวย) และ
บุคลากรในสถาบันการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานตอกันและกันได ในลักษณะ
โครงการพัฒนาวิชาการ ตามแนวทางการลาพักงานไปพัฒนาความรูระยะสั้น (sabbatical
leave)

(๖) ใหจัดหาเงินทุนใชในการพัฒนาบุคลากรดาน ICT โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยรวมถึงการ
ปรับความสามารถของบุคลากรในสาขาอื่นเขามาสูอุตสาหกรรมนี้ดวย การดําเนินการอาจจะใหสถาบัน
การเงินจัดสรรเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ําเปนกรณีพิเศษ
แผนแมบทการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับกิจกรรม ICT ควรมีสาระสําคัญครอบคลุมจํานวนบุคลากร คุณวุฒิ
และระดับความรูในทางวิชาการ และทักษะในดานประสบการณสําหรับกิจกรรมหลักดังตอไปนี้ใหชัดเจน และเหมาะ
สมที่จะนําไปจัดทําแผนปฎิบัติการใหเกิดผลตอเนื่องเปนเวลา ๑๐ ป กลาวคือ
(๑) เทคโนโลยีของ ICT ในดานเทคนิคของระบบ อุปกรณของระบบ อุปกรณผูใชงาน และซอฟตแวรที่เกี่ยว
ของกับเทคนิคเหลานี้
(๒) การลงทุนและการจัดหาทุน รวมถึงระบบการเงินตางๆเกี่ยวกับธุรกิจ ICT
(๓) กระบวนการผลิตสินคาและการใหบริการ ICT
(๔) มาตรฐานเปดในระดับสากลที่จะใชกับการผลิตอุปกรณ ICT และการใหบริการ ICT ทั้งในดานฮารดแวร
และซอฟตแวร
(๕) การบริหาร การตลาด และการจัดการธุรกิจ ICT โดยรวมอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๖ พัฒนายกระดับทักษะผูประกอบการ/ผูพัฒนาซอฟตแวรไทย จากการใชทักษะการเขียนโปรแกรม (coding) ไป
สูการออกแบบระบบซอฟตแวรขั้นสูง เชน mobile internet application และ web service โดยอาศัยความ
สามารถเชิงศิลปะ และความประณีตของคนไทย เปนองคประกอบในการพัฒนา
๑.๗ ใหมีการพัฒนาคุณภาพของสินคาและการบริการดานซอฟตแวรของไทย ใหไดระดับมาตรฐานสากล โดยมีกิจ
กรรมที่สําคัญดังนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตซอฟตแวรไทย ที่มีลักษณะสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อจะทํา
ใหชื่อผลิตภัณฑซอฟตแวรไทยเปนที่รูจัก เชื่อถือ และเปนที่ยอมรับในตลาดสากลตอไป
(๒) ใหมีองคกรหรือหนวยงาน (รัฐรวมกับเอกชน) ที่สนับสนุนการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ที่เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล หรือขอตกลงรวมระหวางประเทศในการรับรองมาตร
ฐาน
๑.๘ สนับสนุนใหมีศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตไทยใน
ตลาดสากล
๑.๙ สนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมฮารดแวรซึ่งมีผลตอเนื่องกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร ไดแก อุต
สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีการประยุกตใชในอุตสาหกรรมระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอรฮารดแวร และ
อิเล็กทรอนิกสในยานยนต เปนตน เพื่อขยายขอบเขตอุตสาหกรรม ICT ใหเกิดเปนกลุมเครือขาย (Clustering) ซึ่งมี
ความเขมแข็งและหลากหลาย
๑.๑๐ เรงรัดการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่ง
แวดลอม ไดดําเนินการคางอยู ใหเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติและมีผลบังคับใชภายใน ๑ - ๒ ปขางหนาโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กฎหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายอาชญา
กรรมทางคอมพิวเตอร และกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อที่จะทําใหการพัฒนา ICT โดยรวมเกิดความ
สมบูรณ

หนา ๒๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ยุทธศาสตร ๒ :
การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
“สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที่เหมาะสม โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานให
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู สรางภูมิปญญา ใหเกิดมูลคาเพิ่มแก
ผลิตภัณฑพื้นฐานทางการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย
และเพิ่มรายไดกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ทําใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ควบคู
กับการสรางภูมิคุมกันภัยคุกคามและผลกระทบในทางลบที่มากับยุคโลกาภิวัตน ”

เปาหมาย
๑.

ใหมีเลขหมายโทรศัพทที่สามารถรับสงขอมูลไดดี (อยางนอยที่ความเร็ว ๓๒ กิโลบิตตอวินาที) ถึงทุก
ชุมชน (หมูบาน) อยางนอยชุมชนละ ๗ เลขหมาย ภายในป ๒๕๔๘

๒.

ใหเปดบริการเครือขายความเร็วสูง (broadband service) ดวยราคาที่เปนธรรม ในทุกจังหวัดภายในป
๒๕๔๙

๓. ใหราคาคาเชาวงจรภายในประเทศลดลงใหสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
๔. ใหผูดอยโอกาสในสังคมไทยกวารอยละ ๗๐ มีโอกาสเขาถึงและไดรับบริการสารสนเทศอยางทั่วถึง
ภายในป ๒๕๔๙
๕. ใหมีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนครบทุกตําบล ภายในป ๒๕๔๙
๖. มีครูที่สามารถเขาถึงและใช ICT เพื่อเปนประโยชนในการสอน ไมต่ํากวา ๓ แสนคน ภายในป ๒๕๔๙
โดยไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของจํานวนดังกลาว เปนครูในตางจังหวัด
๗. ใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนระดับจังหวัดอยางนอยจังหวัดละ ๑ สถานี และมีสถานีวิทยุโทรทัศน
ชุมชนภาคละ ๑ สถานีใน พ.ศ. ๒๕๔๙
๘. ใหทุกตําบลสามารถสรางเนื้อหา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภูมิปญญาของทองถิ่น (local content) เพื่อเผย
แพรไดภายในป ๒๕๔๗
๙. มีองคกรที่ดูแลการใช ICT อยางปลอดภัย ดูแลความมั่นคงของระบบขอมูลและการสื่อสารขอมูล

แผนงานและกิจกรรม
๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายโทรคมนาคม
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ใหปรับปรุงและพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมที่ผูกขาดโดยรัฐ ใหเปนโครงขายธุรกิจเสรีที่ผูใชสามารถเลือก
ผูใหบริการได และเปนโครงขายที่เชื่อมตอระหวางกันเปนระบบเดียวทั้งประเทศ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล มีขีดความสามารถรับการสื่อสารขอมูลปริมาณมาก ที่มีความเร็วสูง
โดยใชระบบ broadband ทั้งในสวนที่เปนโครงขายหลัก (backbone๑๓) เพื่อเชื่อมตอกับโครงขายยอย

๑๓

Backbone หมายถึงโครงขายโทรคมนาคมหลักที่เชื่อมโยงระหวางเมือง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๒๙

ปลายทาง (last mile๑๔) ซึ่งมีคุณภาพ มีราคาที่เปนธรรมกับผูบริโภค และสามารถรองรับการใหบริการผูใช
อยางทั่วถึงได
(๒) เรงรัดการเปดธุรกิจบริการโทรคมนาคมแขงขันเสรี ที่มีการกํากับควบคุมดวยองคกรอิสระที่เปนกลางโดยเร็ว
ที่สุด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของขอ (๑) ขางตน
(๓) ใหนํากฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดเพื่อใหกิจ
กรรมตามขอ (๒) ไดบังเกิดผลตามวัตถุประสงค
๒.๒ ใหใชประโยชนจากกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ที่ออกตามมาตรา ๗๘ ของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐๑๕
โดยเรงรัดดําเนินการในกิจกรรมสําคัญดังนี้

(๑) ดําเนินการใหรางพระราชบัญญัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ เขาสูกระบวนการนิติ
บัญญัติเพื่อมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. ๒๕๔๖๑๖
(๒) ใหจัดตั้งองคกรตามพระราชบัญญัติขึ้นโดยเร็ว เพื่อจัดการใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อใชเปนปจจัยในการพัฒนาสังคมและการบริหารราชการโดยรวม ตามเจตนารมณของมาตรา ๗๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลว
(๓) ใหองคกรตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ประสานกับคณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
เพื่อใหผูประกอบการโทรคมนาคมทุกรายจัดใหมีบริการโทรคมนาคมที่เขาถึงชุมชนของประเทศโดยทั่ว
ถึง
(๔) ใหนํา ICT มาใชประโยชนในการพัฒนาภาคสังคม โดยมุงใหบริการสังคมทุกดาน เชนการสาธารณสุข
การศึกษา การเรียนรูของสาธารณชน บริการผูดอยโอกาส ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และ
การพัฒนาภูมิปญญาของคนไทยใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจอยางมีคุณธรรม เพื่อสรางสังคมไทยที่มีภูมิ
ปญญาและการเรียนรูที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
(๕) ใหพัฒนาบทบาทและการดําเนินงานของที่ทําการไปรษณียเปนสวนหนึ่งของเครือขายศูนยบริการสาร
สนเทศชุมชน
๒.๓ ใหใชประโยชนจาก ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา สรางเนื้อหาความรู และใชในการเรียนการสอน
โดยดําเนินกิจกรรมเพื่อใหสื่อความรูตางๆ สามารถเขาถึงไดจากทุกสวนของประเทศไทย ดังนี้
(๑) สนับสนุนใหภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเรงผลิตสื่อความรูอิเล็กทรอนิกสของไทยที่มีคุณภาพ รวม
ถึงสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาในสวนทองถิ่นเรงผลิตเนื้อหาความรูของทองถิ่น ใหอยูในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
(๒) อบรมบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถสรางและใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๔

last mile หมายถึง วงจรสื่อสารยอยที่เชื่อมโยงระหวางชุมสายโทรศัพทกับผูใชที่บานหรือสํานักงาน กลาวคือ เปนชวง “หนึ่งไมลสุดทาย”

ของการสื่อสาร
๑๕
รัฐธรรมนูญมาตรา ๗๘ มีใจความวา “รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น”
๑๖

รางพระราชบัญญัตินี้เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๘ อันเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมโดยการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน เพื่อใหทองถิ่นมีความพรอมในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแบบใหม

หนา ๓๐

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

(๓) สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศและประสบ
การณรวมกันได
(๔) ขยายและพัฒนาการเรียนการสอนโดยผานสื่อ ICT เชน การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม การใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
(๕) ใหรัฐสรางศูนยขอมูล (data center) สําหรับเก็บ courseware ทางการศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษา
จัดทําเนื้อหาแบบ online มาฝากไวโดยไมคิดคาใชจาย และใหมีการประกวดแขงขันการสราง
courseware และคูมือการใช courseware ประกอบการเรียนการสอน เปนรายวิชา เพื่อคัดเลือกมา
เปนตนแบบในการจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอนที่เปนมาตรฐาน สําหรับใชในวงกวาง
๒.๔ สงเสริมใหมีการแปลหนังสือ เอกสาร ขอมูล จากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษา
ตางประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนภาษาตางประเทศ และเผยแพรขอมูลออกเปนภาษาตาง
ประเทศไดโดยสะดวก
๒.๕ สงเสริมการพัฒนาขอมูลและความรูที่ชวยในการครองชีพและการยกระดับคุณภาพสังคมของชุมชน อาทิ การ
ศึกษาตอเนื่อง การสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ การจางงาน วิชาการในอาชีพตางๆ ขอมูลราคาผลิตผลการ
เกษตร การเตือนการปองกันภัยธรรมชาติ ฯลฯ มาใชประโยชนรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
องคประกอบหนึ่งที่สงเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
๒.๖ สงเสริมบทบาทของสื่อมวลชนใหมีสวนรวมในการเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
การประยุกตใชอยางถูกตอง ปลอดภัย ออกสูประชาชนทั่วไป
๒.๗ สงเสริมใหองคกรบริหารสวนทองถิ่นทุกแหงใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ ในการบริหารงานภายในองคกร การใหบริการแกประชาชน การเสนอขอมูลของทองถิ่น
เพื่อสงเสริมศักยภาพของชุมชน
๒.๘ พัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก ICT ไดอยางเต็มที่ ในการที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเปนเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสงผลสูการพัฒนาสังคมไทยให
เปนสังคมการเรียนรูที่มีศักยภาพ อันจะสรางความเจริญในทุกภาคของเศรษฐกิจใหม บนปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยในการเตรียมทรัพยากรมนุษยนั้นเพื่อใหมี
•

ความรูและทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

•

ทักษะในการสืบคน วิเคราะหความสมเหตุสมผล และสามารถใชประโยชนจากขอมูล สารสนเทศ

•

ทักษะในการคิดแบบเปนเหตุเปนผล ความคิดวิจารณญาณไตรตรอง และความคิดสรางสรรคและสามารถ
เรียนรูไดตลอดชีวิต รวมถึงการนําหลักศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีมาเปนองคประกอบของภูมิปญญาดวย

๒.๙ สรางความเชื่อมั่นตอการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการบริการ โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ระบบการชําระเงิน ความมั่นคงปลอดภัยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และกฎหมายที่เกี่ยวของ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๓๑

ยุทธศาสตร ๓ :
การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT
“ใหองคกรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา รวมกันปฏิรูปแนวทางการวิจัยพัฒนา ICT โดยใชความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนตัวนํา ทั้งนี้ใหมีนโยบายที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนาพื้นฐาน
การศึกษาที่สงเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตรแกประชาชนทั่วไปโดยเร็วที่สุด ใหเกิดการสรางนักวิจัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย การสรางสภาวะแวดลอมและปจจัยที่จําเปนอื่นๆ
สําหรับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดเทคโนโลยี
ไทยเขามาทดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ”

เปาหมาย
๑.

ใหยกระดับการลงทุนในการวิจัยดาน ICT ของภาครัฐและเอกชนตอปเปนจํานวนไมนอยกวา ๓% ของ
มูลคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.

ใหมีโครงการพัฒนาซอฟตแวร๑๗ ขนาดใหญซึ่งมีการลงทุนไมต่ํากวา ๑๐๐ man-year ที่รวมงานวิจัย
พัฒนาอยูดวย ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ลานบาทภายในป ๒๕๔๙

๓.

ใหมีสัดสวนการใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไมต่ํากวารอยละ ๘๐
และการใชซอฟตแวรที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของมูลคาการใชในประเทศ
ภายในป ๒๕๔๗

๔. ใหนักพัฒนาซอฟตแวรใชเทคโนโลยี network computing๑๘ หรือ web services ไดไมต่ํากวารอยละ
๗๐ ของจํานวนนักพัฒนา ภายในป ๒๕๔๗

แผนงานและกิจกรรม
๓.๑ ใหรัฐกําหนดนโยบายปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยใหกระทรวงการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนรวมกันพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนที่เพิ่มศักย
ภาพของนักเรียนและนักศึกษาในการคิดเชิงวิทยาศาสตรและทักษะในภาษาอังกฤษ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มี
ความสามารถในการวิจัยคนควาและการพัฒนา ICT รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศ ใน
จํานวนที่พอเพียงกับความตองการ
๓.๒ ใหรัฐรวมกับเอกชนสรางแรงจูงใจที่จะเอื้อและดึงดูดใหบุคลากรสนใจที่จะประกอบอาชีพวิจัยโดยใหเห็นวาเปน
อาชีพที่มีผลตอบแทนสูง มีเกียรติในสังคม และมีความกาวหนาในอาชีพทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆ ทั้งในสวนงานของรัฐ
และเอกชน
๓.๓ ใหภาครัฐจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินรวมทุนเบื้องตน (seed money) เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหมีการลง
ทุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในกิจกรรมระดับสถาบันการศึกษา องคกรวิจัยของรัฐ

๑๗
๑๘

ไมรวมการบริการ
หมายถึงเทคโนโลยีซอฟตแวร เชน Java และ .NET หรือที่จะเกิดขึ้นใหม เพื่อการสรางระบบซอฟตแวรที่ทํางานโดยอาศัยเครือขาย

หนา ๓๒

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

และของเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ (ระดับประชาชนทั่วไป) ทั้งนี้อาจตั้งเปนกองทุนของชาติ ที่มีกลไกสนับสนุนใหมี
การบริจาคเงินสมทบอยางกวางขวางในระยะยาว และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
๓.๔ ใหรัฐและภาคเอกชนรวมกันรวบรวมความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสและสินคา ICT ทั้งดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร เพื่อกําหนดกลยุทธในการสงเสริมการคนควาวิจัยและการพัฒนา ICT ของไทย ในลักษณะยุทธศาสตร
ประสานระหวางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร อยางครบวงจร รวม
ถึงอุตสาหกรรมอื่นซึ่งจะใชประโยชนจากอุตสาหกรรมที่กลาวถึงนี้ เชน อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่อง
ใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เปนตน ทั้งนี้ใหกําหนดเปนแผนปฏิบัติการซึ่งมีความเปนไปได
๓.๕ ใหมีการสนับสนุนการวิจัยคนควาเพื่อเกิดผลผลิตที่สามารถประยุกตเปนอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย โดยจะเปนชิ้น
สวนที่มูลคาสูง หรือสินคาสําเร็จรูป เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ หรือมีศักยภาพเปนสินคาสงออก และเปน
ประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นก็ได ตัวอยางเชน
(๑) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมบางประเภท สําหรับผูใช
ซึ่งไมตองการใชบริการที่สลับซับซอน เพื่อใหมีราคาถูก แตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และมี
ความทนทานเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในประเทศไทย
(๒) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพื้นฐานของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประยุกตใชเทคโนโลยี
ICT เชน แผงวงจร อุปกรณกึ่งสําเร็จรูป (sub-assembly) ผลิตภัณฑที่เปนระบบคอมพิวเตอรฝงตัว
(embedded systems) และอุปกรณตรวจวัดระยะไกล (telemetering) เปนตน ซึ่งมีคุณภาพไดมาตร
ฐานสากล และมีราคาที่แขงขันได
(๓) การพัฒนาซอฟตแวรในลักษณะ open source สําหรับเปนฐานใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย นําไป
ศึกษาและพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป
๓.๖ จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในทางวิชาการ เพื่อสรางศักยภาพในความรูและภูมิปญญาของคนไทย รวมทั้งเปนที่
รวมของผูชํานาญการเฉพาะดานของ ICT อันจะเปนตัวนําในการพัฒนาวิชาการ และเทคโนโลยี ICT ทั้งในดาน
ซอฟตแวร และฮารดแวร ที่ยั่งยืนตอไป
๓.๗ ใหมีการติดตาม รวบรวม และวิเคราะหขอมูลความกาวหนาของเทคโนโลยี ICT รวมทั้งศึกษาเพื่อคาดการณ
เทคโนโลยี (Technology Forecasting) เพื่อใชในการกําหนดแนวทางสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิต
ICT ภายในประเทศ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๓๓

ยุทธศาสตร ๔ :
การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
“ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันสรางความรูความเขาใจในประโยชนของ ICT ใหแกประชาชนโดย
ทั่วไป เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดัน
การใช ICT ใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี และสามารถใชโอกาสจากความกาวหนาของเทคโนโลยี เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มแกภาคเศรษฐกิจพื้นฐานที่จะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพการแขงขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากลไดอยางสมบูรณ”

เปาหมาย
๑. ใหแรงงาน (Workforce) ไมนอยกวารอยละ ๗๐ สามารถเขาถึง ICT ได และแรงงานไมนอยกวารอยละ
๔๐ สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตได ภายในป ๒๕๔๙
๒. ใหเยาวชนรุนใหมที่สําเร็จการศึกษาภาคปกติไมนอยกวารอยละ ๙๐ สามารถใช ICT ได ภายในป
๒๕๔๙
๓. ใหมีแรงงานที่ใชความรู (knowledge worker) เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาปละ ๑.๕ แสนคน ภายในป ๒๕๔๙

แผนงานและกิจกรรม
๔.๑ ใหองคกรรัฐและเอกชน รวมกันสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารในลักษณะเครือขาย ทั้งนี้โดยใชสถาบันการสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ของทุกภูมิภาคและชุมชนเปนองคกรนําในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของ ICT ตอ
ประชาชนทั่วไป ดวยกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
(๑) บรรจุวิชาเกี่ยวกับการเรียนรูและการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสารใหแกผูรับการศึกษาในทุกระดับ
ชั้น ทั้งนี้ใหจัดเปนหลักสูตร หรือวิชาการสอน รวมทั้งการฝกหัดใชตามความเหมาะสม โดยหลักสูตรจะ
เนนตามเทคโนโลยีเปด รวมทั้ง open source
(๒) ใหทุกสถาบันการศึกษา จัดตั้งหองสมุดซึ่งมีศักยภาพใหประชาชนเขาไปศึกษาหาความรู และฝกทักษะ
การใชรวมถึงการเรียนรูการใช ICT เชนอินเทอรเน็ต และสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ
(๓) ใหจัดสถานที่เรียนและเลน เพื่อใหเด็กในระดับอายุตางๆ กันมีโอกาสไดเรียนและเลนใหเกิดความรูดาน
ICT
(๔) ใหทุกชุมชนใชประโยชนจากศูนยบริการสารสนเทศประจําชุมชน อันเกิดจากผลการดําเนินงานตามพระ
ราชบัญญัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันและการ
เรียนรูของชุมชนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงการสรางขอมูลขาวสารของทองถิ่น (local content) เพื่อ
ประโยชนในการเผยแพรวัฒนธรรม สินคา และการทองเที่ยวของชุมชน
(๕) สนับสนุนใหมีการผลิตและจําหนายหนังสือ/ตําราเรียน ในราคาที่เหมาะสมกับคาครองชีพของคนไทย
(๖) สนับสนุนใหคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนมีความรูความเขาใจในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตาง
ประเทศอื่นๆ ที่มีประโยชน

หนา ๓๔

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

๔.๒ ใหองคกรภาครัฐสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเรงรัดผลิตอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด อาทิ ซอฟตแวรกลางดานบัญชี ทั้งนี้ ใหมีปริมาณการผลิตที่สามารถรอง
รับความตองการของตลาด และทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ในราคาที่เหมาะสมกับอัตราคา
ครองชีพ
๔.๓ กระตุนใหสาธารณชนในวงกวางเกิดความรูความเขาใจและความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และกิจกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการประกวด website ของชุมชน หรือของผู
ประกอบการดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงซอฟตแวรระบบบัญชี
สําหรับวิสาหกิจชุมชน การจัดงานแสดงสินคา การประชุม สัมมนา นิทรรศการ ณ ภูมิภาคตางๆ
๔.๔ ใหมีการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา ICT โดยทั่วไป เชน นิติกร เศรษฐกร
วิศวกรสาขาตาง ๆ นักสังคมสงเคราะห บุคลากรในงานสื่อสารมวลชน ฯลฯ เปนตน เพื่อใหมีความรู ความชํานาญ
และทักษะ ในการใชประโยชน ICT สําหรับความกาวหนาในสายงานอาชีพของบุคลากรเหลานี้

ยุทธศาสตร ๕ :
การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ
“กําหนดมาตรการและวิธีการที่จะเรงสงเสริมผูประกอบการ ใหมีความรูและประสบการณดานการบริหาร
และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาและการตลาด โดยใชมาตรฐานเปดเพื่อ
สรางโอกาสการเชื่อมโยงขอมูลและระบบงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดตนทุน
ในการประกอบธุรกิจ โดยภาครัฐสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นในชวงแรก ดวยการปรับปรุง
กฎหมายใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีและคุมครองสิทธิประโยชนของทรัพยสินทางปญญารวม
ถึงที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดวย และใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหไดมาตรฐาน
คุณภาพวิชาชีพตามหลักสากล ตลอดจนสรางเสริมความสามารถและประสบการณดานการตลาดเพื่อใหผู
ประกอบการไทยไดมีโอกาสขยายสวนแบงตลาดใหมากขึ้น จากความตองการในผลิตภัณฑและบริการ
และรายไดของประชากรที่กําลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่อง”

เปาหมาย
๑. เพิ่มการจางงานดาน ICT ในอุตสาหกรรมที่มีการใช ICT ๑๙ ในการผลิตและการบริการประมาณ ๖
แสนคน (หรือรอยละ ๑ ของแรงงานทั้งหมด) ภายในป ๒๕๔๙
๒. เพิ่มมูลคาตลาดของธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวารอยละ ๒๐ ตอป
๓. ใหมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช ICT สูงขึ้นรอยละ ๑๐ ในป ๒๕๔๙

แผนงานและกิจกรรม
๕.๑ ทบทวนและปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มีอยูในขณะนี้ เชน กฎหมายลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา เปนตน เพื่อสามารถปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของความรู วิชาการ ภูมิปญญา สิ่ง
๑๙

เปนการวัดการแพรกระจายและความแพรหลายของการนํา ICT ไปเพิ่มคุณคาแกกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วไป เชน การคา การทองเที่ยว การ

บันเทิง ไมวาจะเพื่อการใหขอมูลขาวสาร การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมในกิจกรรมนั้น
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๓๕

ประดิษฐ สินคา และผลิตภัณฑ ใหมีประสิทธิผลดีขึ้นกวาที่เปนอยู ทั้งนี้ใหครอบคลุมถึงสิ่งเหลานี้อันเกิดจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทยดวย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางจริงจัง เพื่อทําใหผูผลิต/ผูพัฒนาสินคาและผลิต
ภัณฑ ICT ของไทย มีความเชื่อมั่นถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากกฎหมายเหลานี้ รวมถึงการสรางชื่อเสียงใหกับผลิต
ภัณฑไทย (Thailand brand) ดวย
๕.๒ สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมนํา ICT มาประยุกตใชในกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มอันเนื่องมาจากการ
สรางผลิตภัณฑที่มีความแตกตาง (product differentiation), การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหสามารถรองรับการ
สั่งของลูกคาแตละคน (mass customization), การใช ICT เพื่อเชื่อมโยงผูผลิตลําดับขั้นตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ อันจะกอใหเกิดการเชื่อมโยงสายการผลิต (supply chain) การรวมกลุม (clustering), คุณคาจากการ
เชื่อมโยง (value chain) และการสรางชื่อเสียงของผลิตภัณฑไทย (Thailand brand)
๕.๓ สงเสริมใหผูประกอบการไทยนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช เพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ สําหรับ
การขยายตลาดสินคาและบริการดาน ICT ไปยังตลาดตางประเทศ และเพิ่มสวนแบงของผูประกอบการไทยในตลาด
ของภูมิภาคนี้อยางยั่งยืน อาทิ การเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการโฆษณาประชาสัมพันธบริษัท และสินคา/ผลิต
ภัณฑของบริษัท บนเว็บไซต การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับลูกคาในประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการทําธุร
กรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยมีการปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพดวย
๕.๔ สงเสริมใหผูประกอบการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (broadband Internet) เชื่อมโยงเครือขายวัตถุดิบ การ
ผลิต การจัดการ การขนสง การคาขาย ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งสงเสริมใหใชงานผาน
โครงสรางพื้นฐานนี้เพื่อการคนหาความรู ความคิด และติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร ๖ :
การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT
“กระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใช ICT เพื่อการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัดการ การบริหารการผลิต และการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อสรางความพรอมตอการแขงขันเสรีในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน และ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ”

เปาหมาย
๑. ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ ราย สามารถใช ICT ในการบริหารจัด
การภายใน (back office) ไดภายในป ๒๕๔๙
๒. ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนรอยละ ๔๐ ของผูประกอบการในเปาหมายขอ ๑.
สามารถนํา ICT มาใชในงานหลักของกิจการ (เชน งานออกแบบ งานวิศวกรรม) ได ภายในป ๒๕๔๙
๓. ใหจํานวนผูประกอบการที่รวมเครือขายหวงโซอุปทาน (supply chain) เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป

หนา ๓๖

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนงานและกิจกรรม
๖.๑ จัดใหมีกลไกและวิธีการถายทอด และดูดซับเทคโนโลยีที่กาวหนาและเหมาะสม ใหกับผูประกอบการอุตสาห
กรรมขนาดกลางและยอมเริ่มมีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง และประหยัดคาใชจายในการใชทรัพยสินทาง
ปญญาใหมากที่สุด
๖.๒ สรางสิ่งจูงใจที่จะทําใหเกิดกลุมพันธมิตร SMEs ในแตละประเภทของวิสาหกิจ เพื่อจะรวมกันนํา ICT ทั้งระบบ
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่เหมาะสม มาใชประโยชนในการบริหารงานและการจัดการธุรกิจของสมาชิกในกลุมเพื่อ
สรางเสริมประสิทธิภาพและลดตนทุนใหแกธุรกิจของสมาชิก และชวยใหธุรกิจมีการบริหารงานที่โปรงใสมากขึ้น โดย
มีกิจกรรมที่สําคัญคือ
(๑) จัดใหมีระบบพี่เลี้ยงของกลุมพันธมิตร เพื่อประสานงานของกลุมใหเกิดประสิทธิภาพ และความแข็ง
แกรง โดยใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ
(๒) ใหเลือกวิสาหกิจในแตละกลุมที่มีโอกาสจะไดรับความสําเร็จ ทําเปนโครงการนํารอง เพื่อใชเปนตน
แบบใหกับสมาชิกอื่นๆ ในกลุมและกลุมอื่นตอไป
(๓) ดําเนินการประชาสัมพันธผลสําเร็จของโครงการในแตละกลุมพันธมิตร เพื่อใหเปนตัวอยางในการนําไป
ใชประโยชนและเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง
(๔) กําหนดมาตรการที่เกื้อหนุนใหเกิดความเชื่อมโยงทางการผลิตและการดําเนินงานระหวาง SMEs และอุต
สาหกรรมขนาดใหญ เพื่อเปดโอกาสให SMEs เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตของโครงการขนาด
ใหญ และมีการเรียนรูทั้งทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ อันจะเปนการเสริมสรางศักยภาพของ
SMEs ไทยใหสามารถเจริญไดอยางเขมแข็ง และรอดพนจากผลกระทบอันเนื่องมาจากการตกต่ําของ
เศรษฐกิจโลกได
๖.๓ เรงสงเสริมและพัฒนา e-business โดยเฉพาะอยางยิ่งการอํานวยความสะดวกดานระบบภาษี ระบบบริการโทร
คมนาคม การติดตอกับภาครัฐ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต และการขนสงวัสดุและสินคาอยางครบวง
จร ในกลุม SMEs ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยาน
ยนต ทั้งนี้ใหรวมถึงการเชื่อมโยง SMEs กับผูประกอบการขนาดใหญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน
๖.๔ ใหนํา ICT มาชวยในการจัดการ การทําธุรกิจ การสื่อสาร โดยเฉพาะการใช supply chain management ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ตั้งแตตนกระบวนการจนถึงลูกคาปลายทาง โดย
มีกิจกรรมสําคัญดังนี้

(๑) ใหหนวยงานของรัฐ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และสถาบันการศึกษา รวมกันดําเนินการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
supply chain management ใหกับ SMEs
(๒) กําหนดมาตรฐานของระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีเทคโนโลยีเหมาะสมตามกาล
เวลา ตัวอยางเชน UN/CEFACT, XML เปนตน
(๓) กําหนดใหใชมาตรฐานการอาน การเก็บขอมูลดวยรหัสแทง (barcode) ระบบ EAN.UCC และ EANCOM
เพื่อลดความหลากหลายของวิธีการสื่อสารระหวางธุรกิจสูธุรกิจ
(๔) ปรับปรุงอัตราภาษีอากรนําเขาและสงออกของปจจัยการผลิตสินคา ICT เพื่อใหผูประกอบการไทยไมเสีย
เปรียบสินคาที่นําเขาแบบสําเร็จรูป
๖.๕ พัฒนาใหผูประกอบการภาคเอกชนมีความรูและความเขาใจถึงประโยชนของการนําฮารดแวร และซอฟตแวรที่
เกิดจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ มาใชในการทําธุรกิจ และลดตนทุนของการดําเนินการ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙
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๖.๖ ใหจัดทําฐานขอมูลเพื่อประโยชนตอการวางแผนและการใหบริการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และผูบริโภค โดยใช
ICT เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และการแพรกระจายขาวสารขอมูล ไปยังหนวยงาน
ธุรกิจที่เกี่ยวของ
๖.๗ ใหหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุน SMEs ตางๆ รวมมือกันพัฒนา SME Portal เพื่อใหบริการแกผูประกอบการที่
ประสงคจะติดตอกับสวนราชการที่ใหการสนับสนุน โดยมีการจัดการดานขอมูลภาครัฐ กฎ ระเบียบ กฎหมาย ความรู
เกี่ยวกับภาครัฐ และนโยบายสนับสนุนหรือสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงการอนุญาต การจดทะเบียน ในรูปแบบติดตอ
เพียงที่เดียว (one-stop service) อยางสะดวก และรวดเร็วแกผูประกอบการ
๖.๘ เสริมสรางความนึกคิดและประสบการณแกนักศึกษาเพื่อการเปนเจาของกิจการ (entrepreneurship) รวมทั้ง
การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการสรางฝกงานและเกื้อหนุนใหเกิดผูประกอบการใหมๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ไทยโดยอาศัยกลไกสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ SMEs

ยุทธศาสตร ๗ :
การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ
“ใหรัฐจัดตั้งองคกรกลางระดับชาติรวมรับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมการใช ICT ในภาครัฐเพื่อให
เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ และการ
จัดซื้อจัดจางที่โปรงใส ใหตรงความตองการและลดการซ้ําซอนในการลงทุน เพื่อใหภาครัฐสามารถรวบ
รวม แลกเปลี่ยน และใชขอมูลรวมกันได ดวยมาตรฐานเปดและมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสําหรับ
การบริหารของหนวยงานภาครัฐ และการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ”

เปาหมาย
๑. ใหหนวยงานภายในกระทรวงสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการฐานขอมูลภายในและระหวางกรมผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั่วประเทศ ภายในป ๒๕๔๙
๒. ใหทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั่วประเทศภายในป ๒๕๔๙
๓. ใหหนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ ๖๐ มีระบบบริหารที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางครบวงจร
ภายในป ๒๕๔๙
๔. ใหบริการพื้นฐานของรัฐ (simple transaction services) ไมนอยกวารอยละ ๙๐ สามารถทําไดโดยผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส
๕. ใหหนวยงานของภาครัฐสามารถใหบริการพื้นฐานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวกับการชําระคาธรรม
เนียมของรัฐในระดับจังหวัดทุกจังหวัด ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ภายในป ๒๕๔๙
๖. ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวงเพื่อบริการประชาชนครบวงจร (e-Citizen) ไดไมนอยกวา
๑๐๐ บริการ ภายในป ๒๕๔๙
๗. ใหภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสปละไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ภายในป ๒๕๔๙
๘. ใหมีการจัดทําระบบ ระเบียบ และวิธีกํากับการใช ICT เพื่อความมั่นคงของชาติ
๙. มีซอฟตแวรระบบบริหารขั้นพื้นฐาน ไดแก ระบบสารบรรณ บริหารบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ
ที่ใชกับหนวยงานภาครัฐไดเปนการทั่วไป ภายในป ๒๕๔๙

หนา ๓๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนงานและกิจกรรม
๗.๑ ปฎิรูปโครงสรางองคกรบริหารราชการโดยรวม ใหมีกระทรวงที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอัน
สืบเนื่องมาจากผลกระทบของ ICT เพื่อรับกับเศรษฐกิจยุคใหม อยางสอดคลองกับวัฒนธรรมของชนชาติไทย โดย
รับผิดชอบการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.๒ ดําเนินการปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหนวยงานของภาครัฐ โดยมีกิจกรรมดังนี้
(๑) จัดโครงสรางสวนงานที่ใหความเขมแข็งตอการปฏิบัติงานของ CIO อยางชัดเจนโดย
-

ใหมีสวนงานรองรับการปฏิบัติหนาที่ของ CIO ประจํากระทรวง ทําหนาที่รับผิดชอบการใช
ระบบ ICT ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด เพื่อการบริหารราชการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสมบูรณ

-

กําหนดแนวทางและแผนการจัดสรางสวนงานเพื่อการปฎิบัติหนาที่ของ CIO ระดับจังหวัด
รวมถึงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่จะใช ICT ใหเปนประโยชนในภารกิจและการตัดสินใจ
ไดอยางเหมาะสม เกิดประโยชนแกสวนราชการและประชาชนในพื้นที่

(๒) ปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการในการวางแผนงาน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ
และการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกับการใหบริการของสวนราชการตางๆ โดยใชประโยชนจาก ICT
เพื่อใหเกิดความโปรงใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการใชอํานาจหนาที่ และใชงบประมาณของ
รัฐ เชน การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Procurement) และ
บริการทั่วไปแกประชาชน เปนตน
(๓) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ICT โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนของระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning) ที่จะนํามาใชในการบริหารงานและการใหบริการใหสอดคลองกับ
แผนแมบท ICT และไมจัดสรรงบประมาณในแนวทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาแบบแยกสวนหรือซ้ํา
ซอน ทั้งนี้รวมถึงการที่รัฐไมจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนสรางระบบซ้ําซอนกับที่ภาคเอกชนสามารถให
บริการได
๗.๓ ใหพัฒนาฐานขอมูลภาครัฐโดยกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหทุกหนวยงาน
แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพ เพื่อรองรับการบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร (eCitizen) โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้
(๑) ใหเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวงโดยตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ และใชมาตร
ฐานขอมูลเดียวกัน โดยใชเครือขาย Intranet ของภาครัฐความเร็วสูงที่มีระบบการกํากับการเขาถึงขอ
มูลที่เหมาะสม (Government Data Exchange: GDX)
(๒) สนับสนุนการพัฒนาประตูแลกเปลี่ยนขอมูล (gateway) ระหวางภาครัฐและเอกชนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
(๓) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในกระทรวงใหทําหนาที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (MIS) การ
บริหารงานภายในของสวนราชการ (back office) และการใหบริการประชาชน (front office)
(๔) พัฒนาระบบซอฟตแวรที่งายตอความเขาใจ และการใช โดยใหมีการลงทุนซอฟตแวรระบบสนับสนุนภาร
กิจของหนวยงาน ที่มีมาตรฐานเดียวกันใหเปนซอฟตแวรกลางของรัฐ ในกรณีที่ซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป
(software package) ใหมีการซื้อลิขสิทธิ์แบบรวมไดตามความจําเปน หากเปนไปได ใหใชระบบ
ซอฟตแวรซึ่งเปนเทคโนโลยีไทย และพัฒนาขึ้นโดยผูประกอบการไทย หรือตอยอดจากซอฟตแวร
open source ซึ่งเปนเทคโนโลยีเปดสําหรับทุกคน
(๕) จัดใหมีบริการขอมูลที่เปดสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ เพื่อให
ประชาชนมีความใกลชิดและมีความเขาใจดีกับการดําเนินงานของรัฐ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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(๖) ใหภาครัฐและเอกชนรวมมือกันในการพัฒนาระบบขอมูลประชากร เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีบัตรประจํา
ตัวอัจฉริยะ (smart ID card) สําหรับใชในการติดตอกับภาคราชการ และการรับบริการจากหนวยงาน
ของรัฐ อีกทั้งเพื่อใชประโยชนในการบริหารราชการ ในการนี้จะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ประหยัด และสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
๗.๔ รัฐจัดใหมีระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ของประเทศที่ทันสมัย และนํา
มาใชงานกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร และ
การปองกันภัยพิบัติตางๆ แบบบูรณาการ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
(๑) จัดตั้งคณะกรรมการโครงสรางพื้นฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ หรือ National Spatial Data
Infrastructure - NSDI ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ทําหนาที่กําหนดกรอบนโยบายดาน
การประสานงานสงเสริม กรอบงบประมาณ และแนวทางในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เพื่อให
ประโยชนสูงสุดจากฐานขอมูลภูมิศาสตรที่มีอยูแลว และที่กําลังจะพัฒนาขึ้น
(๒) คณะกรรมการขางตน จัดใหมีชุดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (fundamental geographical dataset –
FGDS) สําหรับการใชงานรวมกัน, คําอธิบายขอมูล (metadata), ดัชนีขอมูลภูมิศาสตร(GIS Clearing
House) และมาตรฐานขอมูล
(๓) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิศาสตรรวมทั้งเครือขายขอมูลภูมิศาสตรเพื่อการใชงานอยางบรูณาการ
ในหนวยงานของรัฐ
(๔) สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและซอฟตแวรรหัสเปด
๗.๕ ใหสวนงานภาครัฐของทุกกระทรวงจัดการบริหารการใชโครงขายสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและมีความมั่น
คงโดยหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ําซอน
๗.๖ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะเปนทรัพยากรสําคัญในการบริหารจัดการระบบขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ดําเนินการตามแนวทางหลักดังนี้
(๑) ใหมีแรงจูงใจ คาตอบแทน และโอกาสความกาวหนาในการทํางาน (career path) ที่เหมาะสม แก
บุคลากรดาน ICT ของภาครัฐ เพื่อรักษาบุคลากรเหลานั้นใหเปนทรัพยากรสําคัญของสวนงานรัฐ
(๒) การสรรหาบุคลากรของรัฐในอนาคต ควรใหมีความรูดาน ICT โดยควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานดาน
ICT ในการสรรหาบุคลากรเขารับราชการดวย
(๓) จัดตั้งสถาบัน e-Government สําหรับการพัฒนาความรูความสามารถดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ โดย
ใหมีการบริหารงานที่มีความคลองตัวเชนองคกรเอกชน และใหสถาบันฯ จัดหลักสูตรระดับตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรูดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับบุคลากรเหลานี้ใหเปนผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู
และสนใจที่จะเรียนรูตลอดชีวิตการทํางาน
๗.๗ ใหพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลดวยดัชนีชี้วัดตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อสามารถ
ประเมินผลสําเร็จและวิเคราะหปญหาการพัฒนา ICT ของชาติตามแนวทางแผนแมบท ICT
๗.๘ พัฒนาระบบโครงขายประสาทดิจิทัล (Digital Nervous System) ของประเทศ เพื่อใหรัฐบาลสามารถบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารสารสนเทศ และการบริการของหนวยงานภาครัฐในสวนกลางและสวนทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ
(๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการสารสนเทศระดับชาติ (National Operation Center) ที่สามารถใหขอมูลประกอบ
การตัดสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเขาใจไดดวยภาพ ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(๒) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการสารสนเทศระดับกระทรวง (Ministerial Operation Center) ในทุกกระทรวงเพื่อ
ทําหนาที่รวบรวมขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในสังกัด และสนับสนุนการบริหารขอมูลขาวสารสาร
สนเทศ และการบริหารอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
(๓) พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารสารสนเทศและบริการภาครัฐ (e-Government Portal) เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐไดอยางสะดวกรวดเร็ว
หนา ๔๐

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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๕. แผนงานที่เปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
จากการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม/ขอจํากัดของการพัฒนา ICT พบ
วาการที่จะทําใหการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไวในแผนไดอยางเปนรูปธรรมนั้น จําเปน
ตองเลือกเนนดําเนินแผนงานที่จะเปนพลังขับเคลื่อนหลักที่สําคัญ หรือ prime movers กอน ภายในระยะ ๑-๒ ปแรก
ของแผน ซึ่งผลจากการดําเนินแผนงานเหลานี้จะชวยขับเคลื่อนใหแผนงานอื่นๆ ที่จะเริ่มตามมา ดําเนินไปไดอยาง
สอดรับและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากแผนงานที่เปนพลังขับเคลื่อนนี้ จะชวยเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขัน เกิดการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจใหม อันจะนํามาซึ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะนําไปใช
ผลักดันใหแผนงานอื่นๆ เกิดขึ้นไดในระยะตอมา กอใหเกิดผลลัพธทางบวกในภาคเศรษฐกิจอื่น และเกิดการกระจาย
การพัฒนาไปสูภาคสังคมอยางยั่งยืน
แผนงานที่เปนพลังขับเคลื่อนหลักที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร (จากยุทธศาสตรที่ ๑)
การพัฒนาระบบบริหารและบริการของภาครัฐ (e-Government) (จากยุทธศาสตรที่ ๗) และการสงเสริมการ
ใช ICT ในผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (จากยุทธศาสตรที่ ๖)
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนงานหลักทั้ง ๓ จําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลในระดับ
นโยบายเพื่อใหสามารถเริ่มตนไดเร็ว ในภาวะที่มีงบประมาณจํากัด อยางไรก็ตาม เมื่อมีการดําเนินงาน ผูปฏิบัติจะ
ตองแทรกปจจัยสําคัญ เพื่อใหเกิดเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนตอไปไดในอนาคตโดยไมตองอาศัยเงินอุดหนุนจากภาค
รัฐ และเกิดการสะสมทุนทางปญญา และความมั่งคั่งที่จะไปดําเนินงานดานอื่นๆที่เหลือไดอยางเต็มที่ ปจจัยเหลานี้
ไดแก
•
•
•
•

การพัฒนากําลังคน และวิชาชีพ .................... เพื่อสรางทีมงานที่มีความชํานาญ
การนํามาตรฐานตางๆ ไป ปฏิบัติ ใชงาน......... เพื่อลดปญหาและความสิ้นเปลืองเนื่องจากงาน
ที่เขากันไมได
การสรางและพัฒนา กระบวนการและระบบ..... เพื่อทําใหผูเกี่ยวของเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดการ และสั่งสม สมบัติทางปญญา ......... เพื่อทําใหผูที่มารวมทํางานใหมสามารถหาความรู
ไดอยางรวดเร็ว

๕.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
จากบทวิเคราะหสถานการณดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบทที่ ๓ ไดชี้ใหเห็นถึงศักย
ภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งมีความเหมาะสมกับทักษะในเชิงศิลปะ และความประณีต อันเปนคุณ
สมบัติสําคัญของคนไทย ประกอบกับอัตราการขยายตัว/การเติบโตของตลาดซอฟตแวรทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดโลกอยูในเกณฑที่สูงเมื่อเทียบกับตลาดดาน ICT อื่นๆ อุตสาหกรรมดังกลาวจึงมีนัยสําคัญทางทางเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก
อยางไรก็ดีที่ผานมา การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยยังอยูในระยะเริ่มตน และขีดความสามารถของบริษัท
ไทยในการพัฒนา/ผลิตซอฟตแวรภายในประเทศ ยังไมสูงนัก ดังจะเห็นไดจากการที่ตลาดภายในประเทศเองก็ยังมี
ซอฟตแวรนําเขาอยูในปริมาณที่สูง อีกทั้งมูลคาการสงออกซอฟตแวรของไทยก็มีนอยมาก
ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐจะตองเขามารวมผลักดันอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยมีวาระเรงดวนที่ตอง
ดําเนินงานตั้งแตป ๒๕๔๕–๒๕๔๖ ดังนี้

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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หนา ๔๑

๕.๑.๑

การปรับโครงสรางทางสถาบันเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางเปนรูปธรรม

โดยมีโครงการที่ตองเรงทํา ประกอบดวย
(๑) โครงการจัดตั้งองคกรสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Promotion Agency:
SIPA) ภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบงงานของโครงการเปน ๒ สวน
หลักคือ
- การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายระดับชาติรับผิดชอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software
Industry Promotion Board: SIPB) โดยทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารเพื่อกําหนดนโยบายและ
ใหความเห็นชอบในระดับนโยบาย ซึ่งจะทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีความชัดเจนและกาว
หนาเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ซึ่งจะยกระดับ ICT ของประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันในระดับ
สากลได
- การจัดตั้งองคกรดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Promotion
Agency: SIPA) โดยทําหนาที่เปนสวนปฏิบัติการที่จะนํานโยบายของคณะกรรมการบริหารมาดําเนิน
การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรในลักษณะการกําหนดมาตรการ แนวทางและวิธีการ
จัดการการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหมีการวิวัฒนาการ เกิดศักยภาพที่จะแขงขันกับประเทศ
อื่นได อาทิ ให SIPA สามารถใหบริการแกผูลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไดแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
(one-stop service)
ทั้งนี้ในการดําเนินงาน ใหปรับองคกรเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Thailand Software
Park) ใหเปนองคกร SIPA โดยมีรูปแบบและหนาที่ดังกลาวขางตน
(๒) โครงการจัดตั้งองคกรสงเสริมการพัฒนาซอฟตแวรแบบ open source โดยทําหนาที่สนับสนุนการ
พัฒนาซอฟตแวรแบบ open source ในประเทศไทย รวมถึงเปนคลังเก็บรวบรวมซอฟตแวรแบบ open
source ที่จะเปนประโยชนกับการใชงานสวนของทั้งภาครัฐบาลเองและภาคเอกชน และเปนคลังความรู
ที่จะใหคําปรึกษากับหนวยงานตางๆ ที่ตองการนําซอฟตแวรนั้นๆ ไปใช
๕.๑.๒

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) ดานซอฟตแวร

เปนแผนงานเรงดวนเพื่อการพัฒนาบุคลากรซอฟตแวรทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ อันเปนปจจัยสําคัญหลัก
ในการพัฒนาซอฟตแวร เพื่อใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย สามารถผลิตผลิตภัณฑและใหบริการซอฟตแวรที่มีคุณ
ภาพระดับสากล ทั้งนี้ ตัวอยางของโครงการภายใตแผนนี้ ประกอบดวย
(๑) โครงการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูงนักพัฒนาซอฟตแวร (professional training) เพื่อผลิต
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความรูและทักษะสําหรับอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางรวดเร็ว โดยเนนที่
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional certification) และจัดทําหลักสูตร ๒ แนวทาง คือ
หลักสูตรที่มุงยกระดับความรูของบุคลากรในสาขา ICT หรือซอฟตแวรเดิม และหลักสูตรสําหรับผูจบ
การศึกษาสาขาอื่น ใหมีศักยภาพทางดาน ICT และซอฟตแวร และควรใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินงาน
รับผิดชอบสถาบันฝกอบรม เพื่อใหมีความยืดหยุนและบริหารงานแบบคลองตัว โดยรัฐสนับสนุนการลง
ทุนและ/หรือสิทธิประโยชนดานภาษี
(๒) โครงการนําเขาแรงงานความรูทางดานซอฟตแวร (knowledge workers) จากตางประเทศเพื่อชวย
ถายทอดเทคโนโลยี ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรของไทย เพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งจะเปนอุปสรรค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในระหวางที่การพัฒนา/ผลิตนักพัฒนาซอฟตแวรของไทยยังไมได
ผลทีเปนรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากบุคคลโดยปกติแลวจะตองใชนานพอควร กอนจะ
เห็นผลที่ชัดเจน
(๓) โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานซอฟตแวร (excellent center) เพื่อพัฒนาทักษะและ
บุคลากรขั้นสูง และสงเสริมใหมีการทําวิจัยและพัฒนาทางดาน ICT และดานซอฟตแวรโดยอาจจะเปน
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย ทั้งในและตางประเทศ
หนา ๔๒

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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๕.๑.๓

การกระตุนตลาดในประเทศสําหรับผูประกอบการซอฟตแวรไทย

เปนแผนงานเพื่อใชตลาดในประเทศเปนฐานในการสรางขีดความสามารถ ศักยภาพ และความนาเชื่อถือของ
ของผูประกอบการเหลานั้น และสรางโอกาสใหผูประกอบการเหลานี้ที่จะเจริญเติบโต และขยายตลาดตอไปถึงตาง
ประเทศ โดยมีโครงการและกิจกรรม อาทิ
(๑) การใชตลาดภาครัฐเปนตัวนํา (government-led national ICT projects) โดยสนับสนุนใหภาครัฐ
สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ หรือจัดจางพัฒนาซอฟตแวรโดยผูประกอบการในประเทศ เพื่อใหผู
ประกอบการมีโอกาสสรางผลงานและประสบการณสําหรับโครงการพัฒนาซอฟตแวรที่มีขนาดใหญตอ
ไป และเพื่อใชโครงการดังกลาวดึงดูดบริษัทซอฟตแวรตางประเทศใหมารวมลงทุนกับบริษัท
ซอฟตแวรไทย พรอมกับเงื่อนไขในการนํางาน/โครงการจากตางประเทศมาใหแกผูประกอบการไทย
ซึ่งจะเปนกลไกหนึ่งในการเปดตลาดซอฟตแวรเพื่อการสงออก
(๒) การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจ ถึงประโยชนของการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อกระตุนใหเกิด
การขยายตัวของตลาด
(๓) โครงการรับรองคุณภาพมาตรฐานซอฟตแวรและมาตรฐานวิชาชีพบุคลากร โดยกําหนดมาตรฐานเกี่ยว
กับการผลิตซอฟตแวรไทยใหมีคุณภาพระดับสากล รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรดาน
ซอฟตแวร เพื่อสรางความมั่นใจในผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวรที่พัฒนาโดยผูประกอบการไทย
และทําใหผลิตภัณฑของผูประกอบการไทยสามารถแขงขันไดทั้งตลาดในและตางประเทศ

๕.๒ การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)
ในการพัฒนาการบริหาร การจัดการ และการใหบริการแกสาธารณชนโดยหนวยงานภาครัฐใหดีขึ้น ยอมหมาย
ถึงการมีการปฏิรูประบบราชการ ควบคูไปกับการจัดระบบและกระบวนการทํางาน (work-flow) ของราชการเสียใหม
ใหเอื้อตอการนําระบบขอมูลมาประยุกตใช กลาวคือ การนํา ICT เขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลําดับ
ในการดําเนินการดังกลาว จะสรางคุณคาใหแกประชาชนและภาคเอกชนในดานความสะดวก รวดเร็วในการใช
บริการของรัฐ รวมถึงความโปรงใสและตรวจสอบไดของระบบการบริหารราชการอันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดโครงการดาน ICT ตางๆ ที่ภาคเอกชนสามารถเขามามีสวนรวมได โดย
เฉพาะอยางยิ่งการทําใหผูประกอบการทั้งดานอุปกรณและดานซอฟตแวรไทยใชสวนงานของรฐเปนตลาดนําสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจของตนใหกาวหนาตอไป
อนึ่ง ภาครัฐจําเปนที่จะตองเรงปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่จะเอื้อตอการดําเนินงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการสารบรรณและการพัสดุ
ทั้งนี้ โครงการหลักที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในระยะยาวที่ตองเรงดําเนินการ
ไดแก

(๑) โครงการพัฒนาบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชงานไดหลากหลาย
(multi-application smart ID card)
วัตถุประสงคของโครงการนี้ในระยะยาว คือการทําใหประชาชนสามารถติดตอกับราชการไดทุกแหงโดย
ใชบัตรเพียงใบเดียว ทําหนาที่แทนบัตรหลายบัตร รวมทั้งใชแทนสําเนาเอกสารทะเบียนที่ออกโดยรัฐ
ไดในเวลาเดียวกัน นอกจากจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วแลว ยังสามารถลดการใชกระดาษ เอกสาร
การเก็บรักษา การถายสําเนา ฯลฯ จํานวนมาก
การดําเนินการ ใหเริ่มจากสวนราชการที่ควรมีบทบาทในฐานะหนวยงานนํารอง ไดแก กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเปนผู
กําหนดรูปแบบบัตรประจําตัวขาราชการ) และกระทรวงการคลัง โดยใหผูแทนหนวยงานนํารองนี้รวมกัน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๔๓

พิจารณากําหนดขอมูลพื้นฐาน และหนวยราชการซึ่งเปนผูรับผิดชอบการกําหนดการจัดเก็บ และการมี
อํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานเหลานั้นกอน
ในการออกบัตร ใหเริ่มจากขอมูลของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานแรกเริ่มที่รับการแจง
การเกิด และการตาย การกําหนดหมายเลขประจําตัวประชาชน การจดทะเบียนชื่อ/นามสกุล ฯลฯ โดย
กําหนดขอมูลดังกลาวลงในบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส
ในบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสจะมีการจัดพื้นที่ในหนวยความจําใหหนวยราชการตางๆ หลายหนวยมี
สิทธิในการบันทึกและแกไขขอมูลเฉพาะในพื้นที่ (directory) และเขต (field) ที่กําหนดใหหนวยราช
การนั้นๆ ดูแล ทั้งนี้การดําเนินงานของหนวยราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดจะใชมาตรฐานของขอมูล
เครื่องอานบัตร ระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล และวิธีสื่อสารระหวางบัตรกับเครื่องอานที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน
ในการวางแผนและดําเนินงาน ใหคํานึงถึงความสะดวก ความประหยัด ความคงทน ราคาที่เหมาะสม
คุณภาพสูง การมีมาตรฐานเดียวกัน อันเกิดจากการใชขอมูลจากฐานเดียวกัน ทั้งนี้ใหมุงสงเสริมอุตสาห
กรรมการผลิตในประเทศ ทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะประเทศ
ไทยเปนฐานการผลิตบัตร และแปนพิมพคอมพิวเตอร (เติมเครื่องอานเขาไปได) อยูแลว นอกจากนี้จะ
ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานที่ตองรัดกุม เพื่อใหขอมูลในบัตรตรงกับสถานะที่ถูกตอง และการ
ดําเนินการในกรณีที่บัตรหาย หรือตองสรางบัตรทดแทน
ในชั้นตนของโครงการเห็นควรใหรวมขอมูลของบัตรประจําตัวบุคคลจากหนวยงานภาครัฐหลายประเภท
ซึ่งมีใชอยูในขณะนี้เขาดวยกัน คือ

ชื่อบัตรประจําตัวบุคคล

หนวยงานที่รับผิดชอบดานขอมูล

๑

บัตรขาราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี

๒

บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๓

บัตรประจําตัวผูเสียภาษี

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

๔

บัตรประจําตัวผูมีสิทธิประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานฯ

๕

บัตรประจําตัวผูมีสิทธิประกันสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

๖

บัตรประจําตัวผูไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข

ในการดําเนินการพัฒนาบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสตามตารางขางตนนี้ควรดําเนินการใหเปนขั้นตอน
ของการพัฒนาตามลําดับของบัตรที่แสดงไว เพื่อใหไดวัตถุประสงคขางตน และใหหนวยงานที่เหมาะ
สมในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและบูรณาการ
เพื่อใหเกิดการใชงานรวมกันได โดยตองจัดทําขอกําหนดที่จําเปน และคุณสมบัติขั้นต่ําของบัตร โดย
เนนถึงระบบรักษาความปลอดภัย การคุมครองสิทธิและขอมูลสวนบุคคล และความสามารถในการ
ขยายการใชงานเปนหลัก

(๒) โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส (e-Procurement)
วัตถุประสงคของโครงการนี้คือ การทําใหการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
และสามารถจัดซื้อสินคาคุณภาพในราคาที่ต่ําลงได กับทั้งยังสอดคลองกับแนวโนมของการคาโลก
และเปนการผลักดันใหผูประกอบการไทย มีขีดความสามารถและประสบการณในการแขงขันในเวที
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นดวย
การดําเนินการ ควรจะเริ่มโดยใชหนวยงานบริหารและการจัดการงานธุรการ และบริการทั่วไปของสวน
งานภาครัฐที่รวมโครงการในระยะนํารอง เพื่อเปนการปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบ work-flow ของ
งานดานพัสดุในหนวยงาน จากนั้น เปนการกระตุนใหมีการนํา ICT มาใชในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ
หนา ๔๔

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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จัดจางงานกอสรางหรือบริการที่มิใชโครงการ นอกจากนี้ควรกระตุนใหภาคเอกชนทําธุรกรรมกับภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น โดยในโครงการนํารองควรเลือกประเภทของวัสดุและอุปกรณที่จะจัด
และซื้อจัดจางแบบที่ไมสลับซับซอน โดยมีมาตรฐานของสินคาหรือบริการที่ชัดเจนแลว การดําเนิน
งานภายใตโครงการนํารองจะรวมถึงการปรับปรุงแกไข กฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆที่ไมเอื้อตอการ
ดําเนินงานโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส

(๓) โครงการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานซอฟตแวรกลางเพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ back office)
วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการโดยการใชเครื่องมือการบริหารจัดการที่
ทันสมัย ยกเลิกพฤติกรรมของรัฐที่มีการจัดทําระบบซอฟตแวรที่แยกกระจัดกระจาย ทั้งๆที่เปนซอตแวร
ที่ทําหนาที่เดียวกันในสวนราชการตางๆ ใหเปนระบบเดียวกันที่เปนลิขสิทธิ์ของรัฐ และใชงานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางระบบซอฟตแวรที่ตองเรงจัดทํา ไดแก ระบบสารบรรณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบงบ
ประมาณ ระบบบุคลากร และระบบพัสดุ เพื่อใหสวนราชการใชงานรวมกัน ลดความซ้ําซอนและประหยัด
คาใชจาย
ทั้งนี้ ใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการ (๒) และ (๓) ขางตนเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับโครงการ
และแผนงานปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐที่เกี่ยวกับระบบการเบิกจายงบประมาณ ระบบการบัญชี
ระบบการจัดซื้อและจัดจางมาตรฐาน ระบบบริหารหนี้ ระบบการตรวจสอบและประเมินผล ที่จัดทําโดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และไดออกแบบระบบงานเรียบรอยแลว
โดยในการดําเนินงาน ใหพิจารณาใชศักยภาพของภาคเอกชน ที่มีทรัพยากรและเครือขายพรอมมาเปนผูลงทุน
และดําเนินการโครงการในสวนที่สามารถทําได โดยรัฐจายเงินตอบแทนในรูปของคาบริการ เพื่อลดภาระดานการลง
ทุนของภาครัฐและประหยัดจากการใชทรัพยากรที่มีอยูแลวใหเปนประโยชนสูงสุด และใหหนวยงานที่เหมาะสมใน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน โดยประสานงาน
อยางใกลชิดกับหนวยงานที่รับผิดชอบระบบงานเฉพาะ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อจัด
จาง เปนตน

(๔) โครงการจัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX)
มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยใชมาตรฐานรหัสขอมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลเดียวกัน ผานเครือขาย Intranet
ของภาครัฐความเร็วสูงที่มีระบบการกํากับการเขาถึงขอมูลที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานใหทุกสวนราชการจัดเตรียมความพรอมดานระบบขอมูลเพื่อสามารถรองรับการแลก
เปลี่ยนและสอบถามขอมูลกับสวนราชการอื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการเตรียมการดังกลาวจะเกี่ยว
ของกับการจัดทําระบบทะเบียนที่อยูของขอมูลที่จะแลกเปลี่ยน การกําหนดตัวบุคคลที่จะตองรับผิด
ชอบในการแลกเปลี่ยนขอมูล (ทั้งในฐานะผูขอใชขอมูล และผูใหขอมูล) การจัดทํา log file เพื่อ
บันทึกการขอใชขอมูลระหวางสวนราชการ ตลอดจนถึงการใชระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อระบุตัว
บุคคลที่เกี่ยวของ และรักษาความถูกตองของขอมูล
ในกรณีที่ภาครัฐจัดใหบริการขอมูลแกสาธารณชนอยูแลว สวนราชการเจาของขอมูลอาจเปดใหบริการ
ขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสแกภาคเอกชนผาน GDX โดยใชมาตรฐานและวิธีการเดียวกัน
ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่เหมาะสมในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักใน
การจัดตั้งและบริหารศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ โดยประสานกับทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ

(๕) โครงการจัดทําโครงสรางพื้นฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (National Spatial Data Infrastructure)
มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการประสานงานดานการทําใหมีขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ทุหนวยงานใชรวม
กันได การกําหนดมาตรฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่จัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ใชมาตรฐาน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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หนา ๔๕

ของขอมูลเชิงพื้นที่และมีคําอธิบายขอมูล (metadata) ที่ตรงกันและสามารถใชประโยชนจากขอมูลพื้น
ฐานรวมกัน รวมถึงสามารถปรับปรุงขอมูลเชิงพื้นที่ของตนใหทันสมัยตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ในการ
ดําเนินงานใหหนวยงานที่เหมาะสมภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับเปนหนวย
งานหลักที่ในการกําหนดมาตรฐาน และกํากับดูแลการใชมาตรฐาน

(๖) โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาและยกระดับบุคลากรภาครัฐใหมีความพรอมใน
การดําเนินงานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสทั้งในระดับหนวยงานและระดับประเทศ รวมทั้งการให
ความรู ความเขาใจใหกับประชาชนเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ ประชาชน และธุรกิจเอกชน
เพื่อผลสําเร็จของการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล
ในการดําเนินงาน ใหสถาบันนี้เปนหนวยงานภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ระบบการบริหารงานที่คลองตัวเชนเอกชน มีบทบาทหนาที่หลักในการ
-

พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู ดําเนินการสอนและฝกอบรม ทั้งในมิติของระดับของบุคลากร
และมิติเนื้อหาของหลักสูตร

-

ดําเนินการถายทอดความรูโดยตรงและโดยการอบรมผูสอนเพื่อใหมีความพรอมในการถาย
ทอดในวงกวาง (train-the-trainer)

-

จัดประชุม สัมมนา และจัดทําสื่อตางๆ รวมทั้งการใชสื่ออินเทอรเน็ต เพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจใหแกบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ใหมีความพรอมในการประยุกตใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในการใหบริการประชาชน

-

ยกระดับบุคลากรในภาครัฐโดยการจัดระดับบุคลากร ICT ของภาครัฐ เพื่อพัฒนาสายงาน
อาชีพ (career path) การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร การทดสอบความรูผูสอน
และใหการรับรองตามแนวทางและมาตรฐานที่วางไว โดยในการดําเนินงานใหสรางเครือขาย
สถาบันโดยเปนความรวมมือระหวางสวนราชการ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะของสถาบันเสมือน (virtual institute)

-

จัดทําสื่อตางๆ รวมทั้งการใชสื่ออินเทอรเน็ต เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความพรอมให
กับประชาชนจนถึงระดับหมูบาน ในเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและการใช ICT เพื่อการเขาถึง
บริการขอมูลขาวสารและบริการพื้นฐานของรัฐที่เกี่ยวของกับประชาชน ตามกรอบและแนว
ทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

๕.๓ สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในการนํา ICT
มาประยุกตใช
แผนงานนี้ถือเปนแผนงานยุทธศาสตรสําคัญที่จะทําใหเกิดการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจใหม และการสรางมูล
คาเพิ่มใหแกภาคเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงชวยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในประเทศดวย โดยมีโครงการ
หลักที่ควรเรงดําเนินการ ไดแก

(๑) โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงของ SMEs ดวย ICT
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให SMEs ใชระบบซอฟตแวรขั้นพื้นฐานไดแกระบบบัญชี การเงิน ระบบ
บริหารบุคคล ระบบบริหารการผลิตเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการและการเชื่อมตอเขาสู
ระบบ supply chain management ของภายในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน อันจะกอใหเกิดเปน cluster
ในที่สุด

หนา ๔๖

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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การดําเนินงาน ในระยะแรกใหมุงเนนที่อุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศไดแกการทองเที่ยว
อาหาร ชิ้นสวนยานยนต เครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมคาปลีก โดยหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขางตนรวมกับภาคเอกชนทําหนาที่เปนเปนแมขายในการสนับสนุนและสงเสริมให
SMEs ใช ICT ขั้นพื้นฐานดังกลาวใหได ๑๐๐,๐๐๐ ราย ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
นอกจากนี้ ภาครัฐจะตองสรางมาตรการจูงใจให SMEs ไดรับประโยชนของการนํา ICT มาใชในการ
บริหารกิจการ อาทิ การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลในระยะเวลาหนึ่ง การให SMEs สามารถหักคาใชจาย
การลงทุนดาน ICT ได มากกวา ๑๐๐% การไดรับดอกเบี้ยเงินกูอัตราพิเศษสําหรับผูที่จัดทําระบบบัญชี
การเงินดวยระบบคอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐานเปนตน

โครงการเสริมสรางความแข็งแกรง SME ดวย ICT

ICT
ผูผลิต
รายใหญ

สถาบันการ
เงิน

Supply Chain
Management
System

หนวยงาน
ของรัฐ
ที่เกี่ยวของ

SMEs

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับประเทศไทย

ผูซื้อ
สินคา

M-22

รูปที่ ๔.๓ แสดงการเชื่อมโยงระบบ ICT ขั้นพื้นฐานสําหรับ SME ในแตละกลุมอุตสาหกรรม

(๒) โครงการพัฒนาหนวยงานกลางที่บริหารระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (1T1P)
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑและการตลาดในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑของรัฐบาล เพื่อเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร
ในการดําเนินงานใหกําหนดหนวยงานกลางที่จะรับผิดชอบการบริหารระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของโครงการ 1T1P และใหผูนําตําบลเปนผูรับผิดชอบทําหนาที่ประสานงานระหวางกลุมลูกบานที่ผลิต
สินคา กับหนวยงานกลางที่บริหารระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังกลาว เพื่อการปอนขอมูลและ
บํารุงรักษาขอมูลของกลุมผูผลิตสินคาใหทันสมัยเสมอ
ใหผูบริหารระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโครงการ ฯ ทําหนาที่ประสานงานกับกลุมผูใหบริการ
(service providers) ทําหนาที่เชื่อมตอระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส๒๐ ของตําบลตาง ๆ เขากับ
เครือขายของกลุมคูคา (supplier) และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (global virtual marketplace) ทั่ว
โลก

๒๐

ระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย ระบบที่โครงการ ฯ พัฒนาขึ้นเอง หรือในบางตําบลอาจอาศัยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จัดบริการโดย

กลุม Service Providers แตทั้งนี้ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของจะเชื่อมตอกันเปนเครือขายเดียวกันเพื่อทําธุรกรรมไดทั่วโลก

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๔๗

ทั้งนี้ ระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะสามารถพาสินคาของแตละตําบลออกสูตลาด จนเขาถึงผู
บริโภคและผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายไดโดยตรงโดยไมตองผานพอคาคนกลาง ขาวสารและขอ
มูลเกี่ยวกับสินคาเดน ๆ ประจําตําบล การทําตลาด การสงเสริมการขาย ตลอดจนการทํารายการขายสิน
คาไปยังผูบริโภคและตัวแทนจําหนายจะทําไดผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิผล และเปน
การลดคาใชจายในการจัดจําหนายไดอยางมาก
ใหหนวยงานกลางที่บริหารระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจัดหาระบบซอฟตแวรที่เปนมาตรฐาน และ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไวบริการการประมวลผลแกสมาชิกในแตละตําบลเพื่องานที่เกี่ยวกับการทํา
บัญชีตนทุน บัญชีการเงิน บัญชีสตอกสินคา บัญชีขายรวมทั้งบัญชีรายรับรายจาย ตลอดจนใหบริการ
เชื่อมตอผูผลิตตําบลเขากับระบบ supply chain ของกลุมคูคา เพื่อสรางระบบซื้อขายวัตถุดิบและสินคา
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในราคาที่ประหยัด
โครงการพัฒนาหนวยงานกลางที่บริหารระบบงานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ICT
ผูผลิต
ในตําบล

ลูกคา

อินเทอรเน็ต

อินเทอรเน็ต

ระบบ
คอมพิวเตอร
ของ
หนวยงานกลาง

Web
Web
App
App
Server
Server

Back
Office

e-Commerce
Portal
(Sales)

ระบบงาน
บัญชี ฯลฯ

Supplier
Supplier

อินเทอรเน็ต

Customer’s
Customer’s
Procurement
Procurement
System
System

e-Commerce
Portal
(Procurement)
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Partner
Partner

คูคา
Suppliers
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รูปที่ ๔.๔ การเชื่อมโยง
ระบบตามโครงการ
บริหารระบบงานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของโครง
การหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต
ภัณฑ

(๓) โครงการนํารองเพื่อพัฒนา e-business ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนต
มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมกับผูประกอบการขนาดใหญเพื่อให
เกิดวงจรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงานคือ การสงเสริมใหผูประกอบรถยนตในประเทศ
ไทย ใหการสนับสนุนผูผลิตรายยอยใหสามารถใชระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร ในการขายสินคา
แกผูประกอบการที่เหนือขึ้นไปได
ในการดําเนินงาน จะเปนการเชื่อมตอทั้งระบบการทํางาน กระบวนการเสนอสินคา (e-Catalog) การ
ดําเนินการจัดหา (e-Procurement) การสั่งซื้อและรับใบสั่งซื้อ (order fulfillment) และการรับสงขอ
มูลการออกแบบและการผลิตผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยผูประกอบการรายใหญจะไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐเพื่อฝกอบรมและจัดระบบคอมพิวเตอรเพื่อบริการแกผูผลิตรายยอย

หนา ๔๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ทั้งนี้ ใหสวนงานที่รับผิดชอบดานการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ สมาคม/สภา
ของภาคเอกชน และผูประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทําโครงการนํารอง

Automotive Industry Supply Chain

ICT

Body: Seats, Consoles, ….
Power: Engines, Transmissions,….
Chassis: Steering, Brakes, Suspensions….

Components : air bags, pistons, guages, valves ….

2nd

Systems

1st Tier

OEM

Options

Vehicle assembly (GM, Ford, Chrysler, Toyota, ...)

OEM

Piece parts : castings, stampings, moldings ….
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4th

Raw materials

3rd

SUPPLY CHAIN: Linking their work, processes and business

REM, Mass Customization or Make to Order
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รูปที่ ๔.๕ ผังแสดงโครงการนํารองเพื่อพัฒนา e-business ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๔๙

๖. ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินงาน
การดําเนินงานเพื่อใหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยสัมฤทธิ์ผลตามกรอบ
เวลา ๕ ปของแผน จะตองมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของแตละแผนงานกิจกรรม นอกจากนั้นการ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานยังสามารถใชเปนพื้นฐานในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนแมบทฯ
เพื่อเสนอแนะการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติใหไดผลดีอีกทางหนึ่งดวย ในบทนี้จะเปนการแจกแจงรายละเอียดวาในแต
ละแผนงาน กิจกรรม ของยุทธศาสตรทั้ง ๗ ดานนั้น หนวยงานใดควรมีสวนรับผิดชอบดําเนินการ พรอมกับประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการที่นาจะเปนไปได รวมถึงเสนอแนะโครงการเรงดวนของบางแผนงานที่เห็นวาควรไดรับการดูแล
โดยเร็ว โดยมีคําอธิบายของแตละหัวขอหลักในตารางที่นําเสนอ สรุปไดดังนี้

แผนงานและกิจกรรม
แผนงานและกิจกรรมที่ปรากฎในบทนี้เปนแผนงานกิจกรรมของยุทธศาสตรตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๔
โดยแผนงานและกิจกรรมที่ระบุในตารางนั้น เปนการเสนอเฉพาะประเด็นสําคัญของแผนงานกิจกรรมในขั้นเริ่มตนกอน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึงหนวยงานที่วาควรจะมีบทบาทในการรับผิดชอบการขับเคลื่อนและการดําเนิน
แผนงานและกิจกรรมตางๆ ของแผนแมบทใหสัมฤทธิ์ผลไดตามเปาหมายที่วางไว โดยแบงเปนหนวยงานหลักหรือ
หนวยงานที่มีบทบาทหลักในการดําเนินการแผนงานกิจกรรมนั้นๆ รวมกับหนวยงานรองอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนิน
งานใหแผนงานกิจกรรมนั้นบรรลุผล

ระยะเวลาดําเนินการและแกนเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการของแผนแมบทฯ ฉบับนี้แบงเปน ๕ ชวง หรือ ๕ ป โดยปที่ ๑ นั้นหมายถึงป พ.ศ.
๒๕๔๕ และปสุดทายของแผนคือป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีสมมติฐานวาแผนแมบทฯ จะไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐ
มนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๕
ในกรณีที่แผนแมบทไดรับอนุมัติหลังจากนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม สวนในป พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งเปนปที่ ๖ นั้นไดแสดงไวใหเห็นระยะเวลาของแผนงานและกิจกรรมที่ตองดําเนินงานตอเนื่องจากแผนแมบทฯ
ฉบับนี้ ไปสูแผนแมบทฯ ฉบับตอไป

หนา ๕๐

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

สัญลักษณที่ใชเพื่อแสดงระยะเวลาในตารางมีความหมายดังนี้

แสดงระยะเวลาสําหรับแผนงานกิจกรรม ที่มีการดําเนินงานอยางตอ
เนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ตอแผนแมบทฉบับตอไป
แสดงระยะเวลาสําหรับแผนงานกิจกรรม ที่มีจุดเริ่มตนของการดําเนิน
การและมีระยะเวลาสิ้นสุดแผนงานกิจกรรม
แสดงระยะเวลาสําหรับโครงการเรงดวน ที่มีการดําเนินงานอยางตอ
เนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ตอแผนแมบทฉบับตอไป
แสดงระยะเวลาสําหรับโครงการเรงดวน ที่มีจุดเริ่มตนของการดําเนินการ
และมีระยะเวลาสิ้นสุดแผนงานกิจกรรม

โครงการเรงดวน
โครงการเรงดวนที่ปรากฏอยูในบางแผนงานและกิจกรรมในตารางของยุทธศาสตรตางๆ นั้น ถือเปนภารกิจที่จะ
เปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดผลตอเนื่องซึ่งอาจจะเปนตัวชักนําใหเกิดการดําเนินงานอื่นๆที่จะเปนประโยชนตอการใช
แผนแมบทฯนี้ในทางปฏิบัติ โครงการเรงดวนสวนใหญจะเปนกิจกรรมในแผนงานที่เปนพลังขับเคลื่อนหลัก ๓ เรื่อง
ใหญ ปรากฏรายละเอียดในบทที่ (๕)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๕๑

- กระทรวง ICT
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

มาตรการและปจจัยที่จําเปนในการพัฒนาอุตสาห

กรรมซอฟตแวร รวมถึงการคนควาวิจัย

หนา ๕๒

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- SIPB

- SIPA (หลัก)

ซอฟตแวร (SIPA) มีหนาที่กําหนดแนวทาง

(๒) ใหองคกรสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

Promotion Agency: SIPA)
การลงทุน (ฺBOI)

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

(ATSI)

กรรมซอฟตแวร (Software Industry

เพื่อผลักดันใหเกิดการตั้งองคกรสงเสริมอุตสาห

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

๕๐

(Software Industry Promotion Board-SIPB)

๔๙

- การจัดตั้ง SIPA

๔๘

- กระทรวงอุตสาหกรรม

๔๗

เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

๔๖

- การจัดตั้ง SIPB

๔๕

โครงการเรงดวน

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

รัฐและเอกชน ในรูปคณะกรรมการนโยบายสง

(๑) ดําเนินการโครงการเรงดวน จัดตั้งองคกรรวมภาค

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้

ศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยความรวมมือ

๑.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เนนอุตสาหกรรมซึ่งไทยมี

แผนงานและกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

“ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยนําความประณีตและภูมิปญญาไทยมาใชใหเกิดประโยชน ทั้งนี้ใหใชสวนงานภาครัฐเปนลูกคานํา
ของตลาดในประเทศและใชตลาด ICT ระดับภูมิภาคเปนลูกคานําขั้นตนสําหรับตลาดตางประเทศ และใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมฮารดแวรและซอฟตแวร และอุต
สาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหมีการใช ICT เพิ่มมากขึ้น”

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๑: การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค

ไทยเปนหลักสําคัญ

เทคโนโลยีที่เกิดผลสําเร็จแกผูรวมประกอบการ

สิทธิประโยชนโดยมีเงื่อนไขในเรื่องการถายทอด

ซอฟตแวรตางประเทศ ที่มีศักยภาพสูง ไดรับ

(๓) ใหใชนโยบายสงเสริมการลงทุนชักจูงใหบริษัท

อยางสะดวกและกวางขวาง

SMEs ในอุตสาหกรรมซอฟตแวรใชประโยชนได

ใหมีประสิทธิภาพ ปองกันการสูญเสีย ใหกับ

(๒) กําหนดระเบียบ และกฎเกณฑการจัดระบบเงินทุน

แหลงเงินตางประเทศที่เหมาะสม

ของระบบการเงินของธนาคารในปจจุบัน รวมถึง

เงินกูเงื่อนไขเบา (soft loan) จากสภาพคลอง

capital) เงินทุนสมทบ (matching fund) และ

(seed money) เงินรวมลงทุน (venture

(๑) จัดหาเงินลงทุนในรูปแบบเงินรวมทุนเบื้องตน

เปนรูปธรรม

๑.๒ การให SIPA สรางกลไกกระตุนการพัฒนา ICT อยาง

แผนงานและกิจกรรม

การลงทุน

หนา ๕๓

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

- SIPA (หลัก)

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม

ประเทศไทย

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

- SIPA (หลัก)

- ธนาคารพาณิชย

(บอย.)

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรมขนาดยอม

ประเทศไทย (IFCT)

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

- SIPA (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

๔๘

- สภาหอการคาไทย

งาน (สํานัก CIO)

หนา ๕๔

(๒๔ เดือน)

(๓๐ เดือน)

( ๑๘เดือน)

(๒๔ เดือน)

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่

- โครงการจัดทําโครงสรางพื้น

Exchange: GDX

(Government Data

เปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

- โครงการจัดตั้งศูนยแลก

back office)

การบริหารของภาครัฐ (ระบบ

มาตรฐานซอฟตแวรกลางเพื่อ

- โครงการพัฒนาและจัดทํา

Procurement)

จัดจางทางอิเล็กทรอนิกส (e-

- โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อ

application smart ID card)

งานไดหลากหลาย (multi-

อิเล็กทรอนิกสที่สามารถใช

- โครงการพัฒนาบัตรประจําตัว

national ICT projects)

- สวนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกสวน

ซอฟตแวรขนาดใหญตอไป

- โครงการซึ่งใชตลาดภาครัฐ

โครงการเรงดวน

เปนตัวนํา (government-led

๕๐

- สํานักนายกรัฐมนตรี

๔๙

และประสบการณสําหรับโครงการการพัฒนา

(๕๔ เดือน)

๔๗

- สํานักงบประมาณ

๔๖

ของผูประกอบการในประเทศ เพื่อสรางผลงาน

๔๕

- SIPA

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ซื้อผลิตภัณฑ หรือจัดจางการพัฒนาซอฟตแวร

(๑) ใหหนวยงานของรัฐและเอกชนสนับสนุนการจัด

และเอกชน

ประกอบการในประเทศ โดยการรวมมือขององคกรภาครัฐ

๑.๓ การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ผลิตจากผู

แผนงานและกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

- SIPA
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
- สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI)

ซอฟตแวรของภาครัฐ เพื่อการถายทอดทักษะ

และขอมูลมาตรฐานขั้นสูงใหคนไทยใหผูประกอบ

การไทยขยายธุรกิจในตลาดสากล

- SIPA
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

ขององคกรสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

(SIPA)

หนา ๕๕

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวงพาณิชย

- กระทรวงการคลัง

- สภาหอการคาไทย

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

- สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย

- กระทรวง ICT (หลัก)

การลงทุน

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

- กระทรวงพาณิชย

- กระทรวง ICT (หลัก)

กับผูประกอบการตางประเทศ ในการพัฒนา

สรางความรวมมือระหวางผูประกอบการไทย

หนวยงานเกี่ยวของ

๑.๔ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

(๒)

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๗

๖ เดือน

๔๖

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

ตามประเมินผล

- โครงการพัฒนาระบบการติด

Infrastructure)

(National Spatial Data

โครงการเรงดวน

- สมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสาร

ตองการอุตสาหกรรม ICT

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ภาคเอกชนเปนผูดําเนินงาน

๔๘

๔๙

๕๐

รมวิชาชีพชั้นสูงนักพัฒนา

- โครงการจัดตั้งสถาบันฝกอบ

วิจัยพัฒนาซอฟตแวร

- โครงการผลิตผูสอน และนัก

ซอฟตแวร

บุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม

- โครงการเรงรัดพัฒนา

โครงการเรงดวน

การลงทุน

หนา ๕๖

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

training)

(๒๔ เดือน)

(๕๒ เดือน)

๔๗

- สมาคมธนาคารไทย

๔๖

ซอฟตแวร (professional

๔๕

- SIPA

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- สถาบันอุดมศึกษา

- กระทรวง ICT (หลัก)

- SIPA

แหงประเทศไทย

- สมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสเทศ

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- สถาบันอุดมศึกษา

ICT (หลัก)

- กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง

- SIPB

training) สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร โดยให

(๓) ตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง (professional

ใหม ใหมีจํานวนเปน ๒ เทาภายใน ๕ ป

อุตสาหกรรม ICT ทั้งที่มีอยูเดิมและตองเพิ่มขึ้น

(๒) สรางบุคลากรผูสอน และนักวิจัยคนควาสําหรับ

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

อุดมศึกษา เพื่อจัดทําแผนแมบทรับความ
สนเทศแหงประเทศไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

กรรม และภาคการศึกษาระดับอาชีวะชั้นสูงและ

(๑) ตั้งคณะกรรมการนโยบายรวมภาครัฐ ภาคอุตสาห

๑.๕ แผนแมบทการพัฒนาบุคลากร ICT ตอเนื่อง ๑๐ ป

แผนงานและกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

ศึกษา การฝกอบรม การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

- SIPA

แทนดวยสิทธิประโยชนดานภาษีในคาใช

- SIPA และSIPA
หนา ๕๗

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม

ประเทศไทย

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

สนับสนุนของสถาบันการเงินในรูปแบบเงิน

กูยืมดอกเบี้ยต่ําเปนกรณีพิเศษ

- สถาบันการเงิน

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟตแวร ดวยการ

(๗) ใหจัดหาเงินทุนการพัฒนาบุคลากรดาน ICT

ระยะสั้น (sabbatical leave)

ตามแนวทางการลาพักงานไปพัฒนาความรู

กันได ในลักษณะโครงการพัฒนาวิชาการ

โอกาสแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานตอกันและ

ดวย) และบุคลากรในสถาบันการศึกษามี

กรรม หรือธุรกิจซอฟตแวร (รวม ICT อื่น

• ใหบุคลากรผูประกอบอาชีพในภาคอุตสาห

- กระทรวงการคลัง(หลัก)

- กระทรวงการคลัง

ตอเนื่อง โดยใหภาคเอกชนไดรับการตอบ

จายของเรื่องนี้

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- สถาบันอุดมศึกษา (หลัก)

ของภาคเอกชนในระหวางการศึกษาอยาง

• ใหนักศึกษาเขาฝกงานในธุรกิจซอฟตแวร

อุตสาหกรรมในเรื่องสําคัญดังนี้

(๕) สรางความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและภาค

การลงทุน

- SIPA

บุคลากรไทย ในการบริหารและการจัดการ การ

การผลิต และการจําหนายซอฟตแวร

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ประเทศดานซอฟตแวรมาปฏิบัติงานรวมกับ

(๔) จัดทําแผนงานการนําเขาผูเชี่ยวชาญชาวตาง

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๘

(๒๔ เดือน)

๔๗

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

(knowledge workers)

ทางดานซอฟตแวร

- โครงการนําเขาแรงงานความรู

โครงการเรงดวน

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- SIPA

ซอฟตแวรขั้นสูง เชน mobile internet application โดย

อาศัยความประณีตและความสามารถเชิงศิลปะของไทย

รองมาตรฐาน

สากล หรือขอตกลงรวมระหวางประเทศในการรับ

กรรมซอฟตแวร ที่เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน

สนับสนุนการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับอุตสาห

(๒) ใหมีองคกรหรือหนวยงาน (รัฐรวมกับเอกชน) ที่

สอดคลองกับมาตรฐานสากล

(๑) กําหนดมาตรฐานการผลิตซอฟตแวรใหมีความ

มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้

๑.๗ การพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการซอฟตแวร ใหได

- กระทรวงศึกษาธิการ

ทักษะการเขียนโปรแกรม (coding) ไปสูการออกแบบระบบ

๔๘

๔๙

๕๐

- โครงการรับรองคุณภาพมาตร

โครงการเรงดวน

- SIPA

(หลัก)

หนา ๕๘

- กระทรวงอุตสาหกรรม(สมอ)

วิชาชีพบุคลากร

๔๗

- สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย

๔๖

ฐานซอฟตแวรและมาตรฐาน

๔๕

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- SIPA

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๑.๖ การยกระดับ ของการพัฒนาซอฟตแวรจากการใช

แผนงานและกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

- SIPA

ความสามารถในการแขงขัน

- กระทรวงอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร

- รัฐสภา

หนา ๕๙

- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สารสนเทศ
- คณะรัฐมนตรี

- กระทรวง ICT(หลัก)

๑.๑๐ การเรงรัดออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

ในการแขงขันของประเทศ

- คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ

การลงทุน

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

แหงประเทศไทย

- สมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสเทศ

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- SIPA

- กระทรวงการคลัง

- กระทรวง ICT(หลัก)

๑.๙ มาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมฮารดแวร

- สถาบันไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๑.๘ ศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ICT เพื่อเพิ่มขีด

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

MRA)

recognition agreement :

ฐานสินคา (mutual

รวมสําหรับการรับรองมาตร

ภาพสินคาสําหรับขอตกลง

- โครงการจัดทํามาตรฐานคุณ

โครงการเรงดวน

โดยเร็ว

ธุรกิจโทรคมนาคม เกิดผลในทางปฏิบัติ

ความถี่ฯ และพระราชบัญญัติการประกอบ

(๓) ทําใหพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

กลางโดยเร็วที่สุด

ขันเสรี ที่มีการควบคุมดวยองคกรอิสระที่เปน

(๒) เรงรัดการเปดธุรกิจบริการโทรคมนาคมแขง

ที่เปนธรรม และใหบริการไดอยางทั่วถึง

ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพสูง ราคา

สําหรับธุรกิจบริการโทรคมนาคมแขงขันเสรี

เอกภาพเสมือนเปนระบบเดียวทั่วประเทศ

(๑) ใหมีโครงขายโทรคมนาคมซึ่งมีบูรณาการและ

มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายโทรคมนาคม

แผนงานและกิจกรรม

- กทช/กสช

หนา ๖๐

- วุฒิสภา/รัฐบาล (หลัก)

- กทช (หลัก)

ทุกราย

- ผูประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม

- กทช (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

(การจัดตั้ง กทช/กสช)

โครงการเรงดวน

คุณภาพชีวิตของคนไทย ทําใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ควบคูกับการสรางภูมิคุมกันภัยคุกคามและผลกระทบในทางลบที่มากับยุคโลกาภิวัตน ”

สรางภูมิปญญา ใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑพื้นฐานทางการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย และเพิ่มรายไดกับยกระดับ

“สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที่เหมาะสม โดยเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๒: การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย

พื้นฐานสารสนเทศ (หลัก)

ประเทศโดยทั่วถึง

ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน

การไปรษณียใหเปนสวนหนึ่งของเครือขาย

(๕) พัฒนาบทบาทและการดําเนินงานของที่ทํา

บัญญัติการพัฒนาโครงสราง

สังคม โดยมุงใหบริการสังคมทุกดาน

หนา ๖๑

- องคกรบริหารชุมชนทุกระดับ

ไปรษณีย

- องคกรดําเนินกิจการบริการ

- กระทรวง ICT (หลัก)

- องคกรบริหารชุมชนทุกระดับ

พื้นฐานสารสนเทศ (หลัก)

- องคกรบริหารงานตาม พระราช

(๔) นํา ICT มาใชประโยชนในการพัฒนาภาค

- กทช

บัญญัติการพัฒนาโครงสราง

- องคกรบริหารงานตาม พระราช

เกิดบริการโทรคมนาคมที่เขาถึงชุมชนใน

(๓) ใหองคกรใน (๒) ประสานกับ กทช.เพื่อให

เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยเร็ว

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ

(๒) จัดตั้งองคกรตามรางพระราชบัญญัติการ

- กระทรวง ICT (หลัก)

- รัฐสภา

การนิติบัญญัติเพื่อมีผลบังคับใชในป

พ.ศ. ๒๕๔๖

- คณะรัฐมนตรี

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ผานกระบวน

(๑) ดําเนินการใหรางพระราชบัญญัติการพัฒนา

โดยเรงรัดดําเนินการในกิจกรรมสําคัญดังนี้

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ รองรับมาตรา ๗๘ ของรัฐ

๒.๒ การใชประโยชนจากกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

- สถาบันการศึกษานอกสังกัด

ทองถิ่นผลิตเนื้อหาความรูของทองถิ่นใหอยู

และจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ

๒.๔ การแปลหนังสือ เอกสาร ขอมูล เปนภาษาไทย

ในวงกวาง

หนา ๖๒

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

- สถาบันการศึกษาและโรงเรียน

ในกิจกรรมตางๆ สําหรับคัดเลือกมาจัดทําสื่อ

การเรียนการสอนที่เปนมาตรฐานใช

- กระทรวง ICT

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

- สถาบันการศึกษาและโรงเรียน

- กระทรวง ICT

ศึกษา ดวยความรวมมือของสถาบันการศึกษา

(๕) ใหรัฐสรางศูนยขอมูลเก็บ courseware การ

ICT ทุกประเภท

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

- สถาบันการศึกษา

และประสบการณรวมกัน

(๔) ขยายและพัฒนาการเรียนการสอนโดยผานสื่อ

- กระทรวง ICT

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

- สถาบันการศึกษารัฐและเอกชน

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

ศึกษาเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ

(๓) สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการ

ประสิทธิภาพ

และใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี

(๒) อบรมบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถสราง

- เอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวง ICT

ถึงสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาในสวน

ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส

- สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ผลิตสื่อความรูอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพ รวม

(๑) สนับสนุนภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเรง

การเรียนรูของประชาชน

๒.๓ การใชประโยชน ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา และ

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

- สวนงานที่เกี่ยวของในสังกัดทุก

การครองชีพและการยกระดับคุณภาพสังคมของชุมชน

- อสมท.
- กระทรวง ICT
- ผูประกอบการสื่อมวลชนทุกแขนง
- กระทรวงมหาดไทย(หลัก)
- กระทรวง ICT

เผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

สาร และการประยุกตใชประโยชน ICT ใหประชาชน

ทราบทั่วไป

๒.๗ การสงเสริมใหองคกรบริหารสวนทองถิ่นใช

ประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ เพื่อสงเสริม

- สวนงานที่เกี่ยวของในสังกัด

เปนสังคมการเรียนรูที่มีศักยภาพ ตามแนวปรัชญาของ

ฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของ

หนา ๖๓

- สวนงานในสังกัดทุกกระทรวงที่

ทางอิเล็กทรอนิกส

- องคกรตามพระราชบัญญัติธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) มาใชในภาคเศรษฐกิจ

ทุกสวน โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางพื้น

- กระทรวง ICT(หลัก)

๒.๙ การสรางความเชื่อมั่นในการนําพาณิชย

- สถาบันการศึกษา

- องคการบริหารสวนทองถิ่น

กระทรวงอื่นทุกกระทรวง

- กระทรวงศึกษาธิการ

มนุษยใหใชประโยชน ICT ในการพัฒนาสังคมไทยให

เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมอันดีงาม

- กระทรวง ICT(หลัก)

๒.๘ การพัฒนาและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร

ศักยภาพของชุมชน

- กรมประชาสัมพันธ (หลัก)

๒.๖ การสงเสริมบทบาทของสื่อมวลชนมีสวนรวมในการ

และชุมชน

- องคกรบริหารสวนทองถิ่น

กระทรวง

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๒.๕ การสงเสริมการพัฒนาขอมูลและความรูเพื่อชวย

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

- กระทรวง ICT
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สถาบันการศึกษา
- สํานักงบประมาณ

พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนใหมีการคิดเชิง

วิทยาศาสตรและทักษะในภาษาตางประเทศ สําหรับการสราง

ทรัพยากรมนุษย ใหรับความตองการในการพัฒนา และการ

วิจัยคนควา ICT กับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการ

- กระทรวงศึกษาธิการ

ที่นิยมทัดเทียมอาชีพอื่น

- ภาคเอกชน

เรือน (ก.พ.)

หนา ๖๔

- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- กระทรวง ICT (หลัก)

๓.๒ การสรางใหอาชีพการคนควาวิจัยมีความสําคัญและเปน

พัฒนาประเทศ

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๓.๑ การปฎิรูปการศึกษาโดยสวนงานของรัฐและเอกชน เพื่อ

แผนงานและกิจกรรม

เทคโนโลยีไทยเขามาทดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ”

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

สรรงบประมาณดานการวิจัย การสรางสภาวะแวดลอมและปจจัยที่จําเปนอื่นๆ สําหรับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิด

รูปธรรมเกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนาพื้นฐานการศึกษาที่สงเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตรแกประชาชนทั่วไปโดยเร็วที่สุด ใหเกิดการสรางนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัด

“ใหองคกรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา รวมกันปฏิรูปแนวทางการวิจัยพัฒนา ICT โดยใชความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนตัวนํา ทั้งนี้ใหมีนโยบายที่เปน

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๓: การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT

- กระทรวงการคลัง
- สํานักงบประมาณ

(seed money) รวมถึงการตั้งกองทุนพัฒนาการวิจัยคนควา

ระดับชาติ โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษี แกผูบริจาค

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- SIPA

สรางการคนควาวิจัยและการพัฒนา ICT รวมกับอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่อง ที่ประยุกตใช ICT ในผลิตภัณฑตางๆ

หนา ๖๕

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เทคโนโลยีแหงชาติ

- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- สถาบันยานยนต

- กทช

- กระทรวง ICT (หลัก)

๓.๔ การกําหนดกลยุทธและแผนปฎิบัติการสําหรับการเสริม

- ภาคเอกชน

- สถาบันการเงิน

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๓.๓ การจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินรวมทุนเบื้องตน

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประโยชนในการพัฒนาตอยอด

หนา ๖๖

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- สถาบันการศึกษา

- SIPA

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวง ICT (หลัก)

source เพื่อใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยไปใช

(๓) สงเสริมการพัฒนาซอฟตแวรในลักษณะ open

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ICT
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวง ICT (หลัก)

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประยุกตใช

(๒) พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพื้นฐานของ

ของไทย

เทคโนโลยี

- กระทรวงวิทยาศาสตร และ

ที่ไมสลับซับซอน มีราคาถูก แตมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล และทนทานกับสภาพแวดลอม

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

และอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมสําหรับบริการ

(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร

ในอนาคต

การนําเขาจากตางประเทศ และสรางศักยภาพสินคาสงออก

ผลิต ICT และอุตสาหกรรมอื่นที่เปนไปได สําหรับทดแทน

๓.๕ การสนับสนุนการวิจัยคนควาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

และการผลิตภายในประเทศ

เพื่อใชในการกําหนดแนวทางสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

หนาของเทคโนโลยี ICT รวมทั้งการศึกษาเพื่อการคาดการณ

๓.๗ ใหมีการติดตาม รวมรวม และวิเคราะหขอมูลความกาว

- SIPA

ศักยภาพในความรูและภูมิปญญาคนไทย

๔๗

- โครงการจัดตั้งศูนยความเปน

โครงการเรงดวน

หนา ๖๗

- กระทรวง ICT (หลัก)

เทคโนโลยี

center)

๕๐

- ผูประกอบการที่เปนเจาของ

๔๙

ซอฟตแวร (excellent

๔๘

- สถาบันอุดมศึกษา

(๒๔เดือน)

๔๖

เลิศทางวิชาการดาน

๔๕

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๓.๖ จัดตั้งศูนยของความเปนเลิศในทางวิชาการ เพื่อสราง

แผนงานและกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

- องคกรบริหารชุมชน

ดาน ICT

(local content) เพื่อประโยชนโดยรวมของชุมชน

เหมาะสม (NGO)

หนา ๖๘

- องคกรนอกสังกัดสวนงานของรัฐที่

พระราชบัญญัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาร

สนเทศ รวมถึงการสรางขอมูลขาวสารของทองถิ่น

- องคการบริหารสวนทองถิ่นและชุมชน

ประจําชุมชน อันเกิดจากผลการดําเนินงานตาม

- กระทรวง ICT(หลัก)

- กระทรวงศึกษาธิการ

ตางๆ กันมีโอกาสไดเรียนและเลนใหเกิดความรู

(๔) ใหทุกชุมชนใชประโยชนจากศูนยบริการ ICT

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ทักษะการใชรวมถึงการเรียนรูการใช ICT

(๓) ใหจัดสถานที่เรียนและเลน เพื่อใหเด็กในระดับอายุ

- กระทรวง ICT

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

- กระทรวง ICT

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ภาพใหประชาชนเขาไปศึกษาหาความรู และฝก

(๒) ใหทุกสถาบันการศึกษา จัดตั้งหองสมุดซึ่งมีศักย

ศึกษาในทุกระดับชั้น

คอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสารใหแกผูรับการ

(๑) บรรจุวิชาการสอนเกี่ยวกับการเรียนรู/การใช

ตอประชาชนทั่วไป

๔.๑ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของ ICT

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

“ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันสรางความรูความเขาใจในประโยชนของ ICT ใหแกประชาชนโดยทั่วไป เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันการใช ICT ใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี และสามารถใชโอกาสจากความกาวหนาของเทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกภาคเศรษฐกิจ
พื้นฐานที่จะทําใหประเทศไทยมีศักยภาพการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับสากลไดอยางสมบูรณ”

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๔: การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสเทศ

ซอฟตแวรราคาประหยัด รองรับความตองการของตลาด และ

การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ในราคาที่เหมาะสมกับ

อัตราคาครองชีพ

- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงมหาดไทย

ความรูความเขาใจ และความสนใจตอ ICT และกิจกรรม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

- กระทรวง ICT

ดวย

หนา ๖๙

- กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

ICT โดยทั่วไป เพื่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหลานั้น
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงศึกษาธิการ(หลัก)

๔.๔ พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

อิเล็กทรอนิกส

- คณะกรรมการธุรกรรมพาณิชย

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

- กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวง ICT(หลัก)

๔.๓ กระตุนผูประกอบการและสาธารณชนในวงกวางใหเกิด

- SIPA

แหงประเทศไทย

- กระทรวง ICT(หลัก)

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

- กระทรวงศึกษาธิการ (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๔.๒ การสนับสนุนภาคเอกชนเรงรัดผลิตอุปกรณ ICT และ

ตางประเทศอื่นที่มีประโยชน

สามารถการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

(๖) สนับสนุนใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ และความ

ไทย

เรียน ในราคาที่เหมาะสมกับคาครองชีพของคน

(๕) สนับสนุนใหมีการผลิตและจําหนายหนังสือ/ตํารา

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

- SIPA

หนา ๗๐

- สภาหอการคาไทย

กลุมโดยรวม เพื่อสรางชื่อเสียงใหผลิตภัณฑไทย

- สมาคมธนาคารไทย

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เจาะจง รวมถึงการเชื่อมโยงสายการผลิต และการรวม

ศาสตรฯ, พาณิชย,

- กระทรวงอุตสาหกรรม, วิทยา

ประยุกตใชในกระบวนการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มให

กับรูปแบบการผลิต และผลิตภัณฑที่มีความเฉพาะ

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- สภาหอการคาไทย

- กระทรวงยุติธรรม

- กระทรวงตางประเทศ

๕.๒ การสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมนํา ICT มา

มั่นถึงผลประโยชนและชื่อเสียงของผลิตภัณฑไทย

ทางปญญา)

- กระทรวงพาณิชย (กรมทรัพยสิน

รักษาสิทธิประโยชนของความรู วิชาการ ภูมิปญญา

และผลิตภัณฑ ของไทยโดยรวม เพื่อสรางความเชื่อ

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๕.๑ การสรางศักยภาพทางกฎหมายเพื่อปกปอง และ

แผนงานและกิจกรรม

กําลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่อง”

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

สรางเสริมความสามารถและประสบการณดานการตลาดเพื่อใหผูประกอบการไทยไดมีโอกาสขยายสวนแบงตลาดใหมากขึ้น จากความตองการและรายไดของประชากรที่

ปญญารวมถึงที่อันเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นดวย รวมถึงการและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหไดมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพตามหลักสากล ตลอดจน

รัฐสนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นในชวงแรก ดวยการปรับปรุงกฎหมายใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีและคุมครองสิทธิประโยชนของทรัพยสินทาง

การตลาด โดยใชมาตรฐานเปดเพื่อสรางโอกาสการเชื่อมโยงขอมูลและระบบงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดตนทุนในการประกอบธุรกิจ โดยภาค

“กําหนดมาตรการและวิธีการที่จะเรงสงเสริมผูประกอบการ ใหมีความรูและประสบการณดานการบริหารและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาและ

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๕: การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ

- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงเกษตรฯ
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สภาหอการคาไทย

การของผูประกอบการไทย เพื่อลดตนทุน ขยายและ

เพิ่มสวนแบงตลาด รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของผลิตภัณฑ และใหบริการในการทําธุรกรรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่มีการปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร

ที่มีประสิทธิภาพใหกับลูกคา

- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงคมนาคม
- สถาบันการศึกษา
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สภาหอการคาไทย

สูงเชื่อมโยงเครือขายวัตถุดิบ การผลิต การจัดการ การ

ขนสง การคาขาย ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค โดย

เฉพาะอยางยิ่งสงเสริมใหใชงานผานโครงสรางนี้เพื่อ

การคนหาความรู ความคิด และติดตามการเปลี่ยนแปลง

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอ

เนื่อง

หนา ๗๑

- กระทรวง ICT(หลัก)

๕.๔ สงเสริมใหผูประกอบการใชอินเทอรเน็ตความเร็ว

- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงวิทยาศาสตร

- SIPA

- ผูประกอบธุรกิจการคาบริการ

- สถาบันการเงิน

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๕.๓ การนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในกิจ

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๗

(๑๕ เดือน)

(๖เดือน)

๔๖

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

กรรมอิเล็กทรอนิกส

๔ ฉบับเกี่ยวกับ พรบ.ธุร

- การจัดทําพระราชกฤษฎีกา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

- การจัดตั้งคณะกรรมการ

โครงการเรงดวน

- กระทรวงพาณิชย

สาหกรรมขนาดกลางและยอม

- กระทรวง ICT

หนา ๗๒

- สภาหอการคาไทย

ผูดําเนินการ

- สถาบันการศึกษา

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กลางและขนาดยอม (หลัก)

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

- สภาหอการคาไทย

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และขนาดยอม

ความแข็งแกรง โดยใหภาคเอกชนเปน

ประสานงานของกลุมใหเกิดประสิทธิภาพ และ

(๑) จัดใหมีระบบพี่เลี้ยงของกลุมพันธมิตร เพื่อ

และลดตนทุนในธุรกิจของสมาชิก

การบริหารงานและการจัดการธุรกิจเพื่อสรางประสิทธิภาพ

ละประเภทของวิสาหกิจ ชวยกันนํา ICT มาใชประโยชนใน

๖.๒ การสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหเกิดกลุมพันธมิตร SMEs ในแต

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่กาวหนาและเหมาะสม ใหกับผูประกอบการอุต
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๖.๑ การจัดใหมีกลไกและวิธีการถายทอด ดูดซับ

แผนงานและกิจกรรม

ของภาวะเศรษฐกิจ”

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

แกรงของ SMEs ดวย ICT

- โครงการเสริมสรางความแข็ง

โครงการเรงดวน

บริหารการผลิต และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อสรางความพรอมตอการแขงขันเสรีในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน และลดผลกระทบจากความผันผวน

“กระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใช ICT เพื่อการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัดการ การ

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๖: การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- สภาหอการคาไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย

ดําเนินงาน ระหวาง SMEs และอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ เพื่อให SMEs เปนสวนของกระบวนการผลิต

โครงการขนาดใหญเกิดความเจริญและความเขม

แข็ง

หนา ๗๓

กลางและขนาดยอม (หลัก)

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (หลัก)

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

- สภาหอการคาไทย

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กลางและขนาดยอม (หลัก)

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

หนวยงานเกี่ยวของ

ดวยการสรางความเชื่อมโยงทางการผลิต และการ

(๔) กําหนดมาตรการเสริมสรางศักยภาพ SMEs ไทย

แตละกลุมพันธมิตร ใหเปนตัวอยาง

(๓) ดําเนินการประชาสัมพันธผลสําเร็จของโครงการใน

อื่นๆ ในกลุมและกลุมอื่น

เพื่อใชเปนตนแบบของความสําเร็จใหกับสมาชิก

(๒) ใหเลือกวิสาหกิจในแตละกลุมเปนโครงการนํารอง

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

ICT

ประโยชนของการประยุกตใช

ความรูความเขาใจ ถึง

ประชาสัมพันธ เพื่อสราง

- โครงการรณรงคเผยแพร

ภัณฑ (1T1P)

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิต

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ

กลางที่บริหารระบบงาน

- โครงการพัฒนาหนวยงาน

โครงการเรงดวน

chain management ให SMEs

(๑) สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ supply

management เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

จนการสื่อสาร ของ SMEs โดยเฉพาะการใช supply chain

๖.๔ การนํา ICT มาชวยในการจัดการ การทําธุรกิจ ตลอด

อุตสาหกรรมยานยนต

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

หนา ๗๔

(โครงการเดียวกับ ๖.๒(๑))

- สภาหอการคาไทย

การเดียวกับ ๖.๓)

อุตสาหกรรมยานยนต (โครง

กรรมอิเล็กทรอนิกส และกลุม

e-business ในกลุมอุตสาห

- โครงการนํารองเพื่อพัฒนา

แกรงของ SMEs ดวย ICT

- โครงการเสริมสรางความแข็ง

และขนาดยอม

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวง ICT (หลัก)

และขนาดยอม

กรรมอิเล็กทรอนิกส และกลุม

- กระทรวงคมนาคม

ใหกับกลุม SMEs

e-business ในกลุมอุตสาห

- โครงการนํารองเพื่อพัฒนา

โครงการเรงดวน

- กระทรวงพาณิชย

๕๐

จัดการ การผลิต และการขนสงวัสดุและสินคาอยางครบวงจร

๔๙

- กระทรวงอุตสาหกรรม

๔๘

การประสานงานหนวยงานของรัฐ การพัฒนาระบบการบริหาร

๔๗

- กระทรวงการคลัง

๔๖

การอํานวยความสะดวกดานระบบภาษี บริการโทรคมนาคม

๔๕

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๖.๓ เรงสงเสริมและพัฒนา e-business โดยเฉพาะอยางยิ่ง

แผนงานและกิจกรรม

- สภาหอการคาไทย

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และขนาดยอม

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

อุตสาหกรรม

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สภาหอการคาไทย

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และขนาดยอม

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

อุตสาหกรรม

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ
๔๙

๕๐

ยายฐานการผลิตจากไทย และ

(มาตรการเรงรัดเพื่อปองกันการ

โครงการเรงดวน

หนา ๗๕

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- สภาหอการคาไทย

- SIPA

และขนาดยอม

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

ประโยชนของการนําฮารดแวร และซอฟตแวรจากอุตสาห

ไทย)

๔๘

- สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย

๔๗

ชักจูงผูผลิตใหมมาลงทุนใน

- กระทรวง ICT (หลัก)

กรรมภายในประเทศ มาใชในการทําธุรกิจ และลดตนทุน

๔๖

(๖ เดือน)

๔๕

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

- สภาหอการคาไทย

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

- กระทรวงพาณิชย

- กระทรวงการคลัง

๖.๕ การพัฒนาใหผูประกอบการภาคเอกชนรูและเขาใจถึง

การผลิตสินคา ICT

(๔) ปรับปรุงอัตราภาษีอากรนําเขาและสงออกของปจจัย - กระทรวง ICT (หลัก)

แทง (barcode) ระบบ EAN.UCC และ EANCOM

(๓) กําหนดมาตรฐานการอาน การเก็บขอมูลดวยรหัส

เวลา

อิเล็กทรอนิกส ที่มีเทคโนโลยีเหมาะสมตามกาล

(๒) กําหนดมาตรฐานแลกเปลี่ยนขอมูลดวยสื่อ

แผนงานและกิจกรรม

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหภาคธุรกิจ อุต

สาหกรรม และผูบริโภคใชประโยชน

- กระทรวง ICT
- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

การที่ตองการติดตอกับสวนราชการในกิจการและธุรกรรมทุก

ประเภทไดรับความสะดวก

- สถาบันการศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

(entrepreneurship) โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนจากหนวย

งานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ SMEs รวมถึงการสรางความรวมมือ

หนุนใหเกิดเจาของกิจการใหมๆขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย

หนา ๗๖

กับการพัฒนา SMEs ของภาครัฐ

- สถาบัน และสํานักงานตางๆ ที่เกี่ยว

- กระทรวงอุตสาหกรรม

การลงทุน

- กระทรวง ICT

เกิดความนึกคิดและความสนใจที่จะเปนเจาของกิจการ

กับภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการฝกงานและการเกื้อ

- กระทรวงศึกษา (หลัก)

๖.๘ เสริมสรางความรูและประสบการณใหแกนักศึกษาเพื่อ

และขนาดยอม

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

- กระทรวงอุตสาหกรรม (หลัก)

๖.๗ การพัฒนา SMEs Portal สําหรับใหบริการผูประกอบ

- สภาหอการคาไทย

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๖.๖ การจัดทําฐานขอมูลโดยใช ICT เปนเครื่องมือใน

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

๔๘

๔๙

๕๐

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวง

(จัดตั้งเรียบรอยแลวตาม

โครงการเรงดวน

ชนในพื้นที่

บริหารงานเพื่อประโยชนแกสวนราชการและประชา

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่จะใช ICT ในการ

การปฎิบัติหนาที่ของ CIO ระดับจังหวัด รวมถึง

- กําหนดแนวทางและแผนการจัดสรางสวนงานเพื่อ

กระทรวง

ประจํากระทรวง รับผิดชอบการใชระบบ ICT ของ

หนา ๗๗

- องคการบริหารสวนจังหวัด

กรม

- ทุกสวนราชการระดับกระทรวงและ

พลเรือน

- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

- กระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติงานของ CIO อยางชัดเจนโดย

- ใหมีสวนงานรองรับการปฏิบัติหนาที่ของ CIO

- กระทรวง ICT(หลัก)

(๑) จัดโครงสรางสวนงานที่ใหความเขมแข็งตอการ

รัฐ

๗.๒ การปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหนวยงานของ

ต.ค. ๒๕๔๕)

๔๗

สังคมโลก เนื่องมาจากผลกระทบของ ICT

๔๖

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ ๒

- รัฐสภา

พัฒนา และดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

๔๕

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

สารของประเทศไทยใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของ

- คณะรัฐมนตรี(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๗.๑ การจัดตั้งกระทรวงเพื่อรับผิดชอบการวางแผน สงเสริม

แผนงานและกิจกรรม

รวมกันได ดวยมาตรฐานเปดและมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสําหรับการบริหารของหนวยงานภาครัฐ และการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ”

งาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส ใหตรงความตองการและลดการซ้ําซอนในการลงทุน เพื่อใหภาครัฐสามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และใชขอมูล

“ใหรัฐจัดตั้งองคกรกลางระดับชาติรวมรับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมการใช ICT ในภาครัฐเพื่อใหเกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผน การประสาน

ตารางแสดงแผนงานและกิจกรรม หนวยงานเกี่ยวของ และระยะเวลาการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ๗: การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ

๔๘

๔๙

๕๐

- โครงการจัดตั้งศูนยแลก

โครงการเรงดวน

เอกชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

(๒) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและ

หนา ๗๘

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

เดียวกับ ๑.๓(๑))

Exchange: GDX (โครงการ

(Government Data

๔๗

Government Data Exchange: GDX)

๔๖

เปลี่ยนขอมูลภาครัฐ

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

๔๕

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

มีระบบการกํากับการเขาถึงขอมูลที่เหมาะสม(

ฐานเดียวกันผานเครือขาย Intranet ความเร็วสูงที่

และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวง ดวยมาตร

(๑) ตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ เพื่อเชื่อมโยง

อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร (e-Citizen)

อยางมีเอกภาพ ใชรองรับการบริการประชาชนทาง

ขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันได

๗.๓ การพัฒนาและกําหนดมาตรฐานขอมูลและการสื่อสาร

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

ประมาณที่จะทําใหเกิดการพัฒนาแบบแยกสวน

หรือซ้ําซอน

- สํานักงบประมาณ

- กระทรวง ICT(หลัก)

- ทุกกระทรวง

- สํานักงบประมาณ

พลเรือน

คลองกับแผนแมบท ICT ขจัดการจัดสรรงบ

(๓) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ICT ใหสอด

- สํานักงานกฤษฎีกา

ผล โดยนํา ICT มาใชประโยชนอยางเต็มที่
- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

- สํานักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิ

(๒) ปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการทุกเรื่อง

แผนงานและกิจกรรม

- สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai

ซอฟตแวรที่เปนเทคโนโลยีไทย หรือ

เขาใจดีกับการดําเนินงานของรัฐ

การ เพื่อใหประชาชนมีความใกลชิดและมีความ

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราช

(๕) จัดใหมีบริการขอมูลที่เปดสําหรับประชาชน

หนา ๗๙

- หนวยงานของรัฐทุกแหง

Embedded System Association)

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

เปนสวนกลางของรัฐ และใหพยายามใช

ซอฟตแวร open source

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ลงทุนซอฟตแวรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ

(๔) พัฒนาระบบซอฟตแวรที่งายตอการใช โดยให

การใหบริการประชาชน (front office)

บริหารงานของสวนราชการ (back office) และ

สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร (MIS) ในการ

(๓) พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในกระทรวง

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

-

-

(โครงการเดียวกับ ๑.๓(๑))

(ระบบ back office)

เพื่อการบริหารของภาครัฐ

มาตรฐานซอฟตแวรกลาง

โครงการพัฒนาและจัดทํา

การเดียวกับ ๑.๓(๑))

(e-Procurement) (โครง

จัดจางทางอิเล็กทรอนิกส

โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อ

โครงการเรงดวน

(๑) จัดตั้งคณะกรรมการโครงสรางพื้นฐานขอมูลภูมิสาร
สนเทศ หรือ National Spatial Data
Infrastructure - NSDI ประกอบดวยตัวแทนจาก
หนวยงานตางๆ ทําหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย
ดานการประสานงานสงเสริม กรอบงบประมาณ
และแนวทางในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดจากฐานขอมูลภูมิศาสตรที่มี
อยูแลว และกําลังจะพัฒนาขึ้น

โดยกําหนดมาตรฐาน/มีหนวยงานรับผิดชอบกํากับดูแล

๗.๔ ใหรัฐนําเทคโนโลยี GIS มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๕๐

ใชงานไดหลากหลาย

ตัวอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ

- โครงการพัฒนาบัตรประจํา

โครงการเรงดวน

- สํานักงบประมาณ

หนา ๘๐

และขอมูลภูมิศาสตร

- สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแผนที่

- สถาบันการศึกษา

คอมพิวเตอรแหงชาติ

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

และภูมิสารสนเทศ

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

- กรมการผังเมือง

- กรมแผนที่ทหาร

- กระทรวง ICT(หลัก)

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

- สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย

- กระทรวงสาธารณสุข

ตาม ๑.๓(๑))

๔๙

- กระทรวงแรงงาน

๔๘

ID card) (รายละเอียดตรง

- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

ของรัฐ อีกทั้งเพื่อใชประโยชนในการบริหารราชการ

๔๗

- กระทรวงเกษตรฯ

- กระทรวงการคลัง

ตอกับภาคราชการ และการรับบริการจากหนวยงาน

๔๖

(multi-application smart

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ตัวอัจฉริยะ (smart ID card) สําหรับใชในการติด

๔๕

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)

พลเรือน (ก.พ.)

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวง ICT (หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

ขอมูลประชากร เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีบัตรประจํา

(๖)ใหภาครัฐและเอกชนรวมมือกันในการพัฒนาระบบ

แผนงานและกิจกรรม

(๔) สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
ซอฟทแวรรหัสเปด

(๓) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิศาสตร รวมทั้ง
เครือขายขอมูลภูมิศาสตรเพื่อการใชงานอยาง
บูรณาการในหนวยงานของรัฐ โดยพิจารณาเชื่อม
ตอขอมูลตางๆ ของภาครัฐที่มีขอมูลเชิงพื้นที่เขา
กับขอมูลภูมิศาสตร

(๒) คณะกรรมการขางตน จัดใหมีชุดขอมูลภูมิศาสตร
พื้นฐานสําหรับการใชงานรวมกัน คําอธิบายขอมูล
(Metadata) ดัชนีขอมูลภูมิศาสตร(GIS Clearing
House) และมาตรฐานขอมูล

แผนงานและกิจกรรม

หนา ๘๑

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

ภูมิสารสนเทศ

- สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

- กรมการผังเมือง

- กรมแผนที่ทหาร

- กระทรวง ICT(หลัก)

และขอมูลภูมิศาสตร

- สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแผนที่

- สถาบันการศึกษา

คอมพิวเตอรแหงชาติ

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

และภูมิสารสนเทศ

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

- กรมการผังเมือง

- กรมแผนที่ทหาร

- กระทรวง ICT(หลัก)

และขอมูลภูมิศาสตร

- สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแผนที่

- สถาบันการศึกษา

คอมพิวเตอรแหงชาติ

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

และภูมิสารสนเทศ

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

- กรมการผังเมือง

- กรมแผนที่ทหาร

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

๑.๓(๑))

Infrastructure) (ปรากฎใน

(National Spatial Data

ฐานขอมูลเชิงพื้นที่

- โครงการจัดทําโครงสรางพื้น

โครงการเรงดวน

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงบประมาณ

ความรูความสามารถดาน ICT ใหแกบุคลากร

ภาครัฐ

- สถาบันการศึกษา

พลเรือน

หนา ๘๒

- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

- กระทรวง ICT(หลัก)

- ทุกกระทรวง

การพลเรือน(หลัก)

- สํานักงานคณะกรรมการขาราช

- กระทรวง ICT

การพลเรือน(หลัก)

- สํานักงานคณะกรรมการขาราช

- สํานักงบประมาณ

- สํานักนายกรัฐมนตรี

- สํานักงาน CIO ของทุกกระทรวง

- กระทรวง ICT(หลัก)

และขอมูลภูมิศาสตร

- สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับแผนที่

- สถาบันการศึกษา

คอมพิวเตอรแหงชาติ

หนวยงานเกี่ยวของ

(๓) จัดตั้งสถาบัน e-Government สําหรับการพัฒนา

ควรมีการสอบความรูพื้นฐานดาน ICT ดวย

โดยในการสอบคัดเลือกบุคลลากรเขารับราชการ

(๒) สรรหาบุคลากรของรัฐในอนาคตมีความรูดาน ICT

ดาน ICT ที่เหมาะสม

หนาในการทํางาน (career path) ใหแกบุคลากร

(๑) สรางแรงจูงใจ คาตอบแทน และโอกาสความกาว

การบริหารจัดการระบบขอมูลใหเกิดประโยชน

๗.๖ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหเปนทรัพยากรสําคัญใน

๗.๕ การจัดการบริหารการใชโครงขายสารสนเทศอยางมีประ
สิทธิภาพและมีความมั่นคงโดยหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ําซอน
ของสวนงานภาครัฐทุกกระทรวง

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๘

(๓๖ เดือน)

๔๗

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

-

e-Government

โครงการจัดตั้งสถาบัน

โครงการเรงดวน

(๓) พัฒนาศูนยรวมขอมูลขางสารสารสนเทศและ
บริการภาครัฐ (e-Government Portal) เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการภาครัฐไดอยาง
รวดเร็ว

รวบรวมขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในสังกัด
และสนันสนุนการบริหารขอมูลขาวสารสาร
สนเทศ และการบริการอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศ

(๒) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการสารสนเทศระดับกระทรวง

ที่สามารถใหขอมูลประกอบการตัดสินใจที่
ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ

(๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการสารสนเทศในระดับชาติ

อยางมีประสิทธิภาพ

Nervous System) ของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการขอมูล

๗.๘ พัฒนาระบบโครงขายประสาทดิจิทัล (Digital

หนา ๘๓

คอมพิวเตอรแหงชาติ

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

- กระทรวง ICT(หลัก)

คอมพิวเตอรแหงชาติ

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

- กระทรวง ICT

- ทุกกระทรวง (หลัก)

คอมพิวเตอรแหงชาติ

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

และภูมิสารสนเทศ

- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

- สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- กระทรวง ICT(หลัก)

ทุกกระทรวง

- หนวยงานติดตามและประเมินผลของ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

ICT ของชาติตามแนวทางแผนแมบท ICT ใหใชดัชนีชี้วัด

และวิธีการตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ

- กระทรวง ICT(หลัก)

หนวยงานเกี่ยวของ

๗.๗ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในการพัฒนา

แผนงานและกิจกรรม
๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.)
๕๐

โครงการเรงดวน

๗. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การวัดผลวาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสบผลสําเร็จดังเปาหมายที่ตั้งไวหรือไมนั้น จํา
เปนตองพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการและระบบการติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนเครื่องมือในการบริหารแผนฯ
และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสําเร็จในหลายมิติและหลายระดับ

๗.๑ การบริหารจัดการ
การบริหารแผนแมบทฯ จะเนนที่การสรางความเขาใจ การยอมรับ และความรวมมือในการนําแผนแมบทฯ ไป
เปนแนวทางในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในระดับตางๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งระดับกระทรวง และจังหวัด โดยจัดทําเปนแผนฯ ๕ ปที่มีชวงระยะเวลาสอดคลองกับแผนแมบทฯ
ฉบับนี้
นอกจากนี้ จะตองสรางกลไกเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางแผนงาน แผนเงิน และแผนคน โดยจะตองมีการ
พัฒนากรอบและหลักเกณฑการพิจารณาแผนงาน/โครงการของสวนราชการรวมกันระหวางสวนงานที่รับผิดชอบเรื่อง
นโยบายและแผนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงบประมาณ และสํานักงานก.พ. เพื่อให
การดําเนินงานของสวนราชการตางๆ มีความสอดคลองกับแผนแมบทฯ รวมถึงจะตองมีการสรางระบบติดตามประเมิน
ผลและสรางตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระดับโครงการดวย ทั้งนี้ ใหสวนงานที่รับผิดชอบเรื่องนโยบาย
และแผนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการดังกลาว
สําหรับการดําเนินการในระดับกระทรวง และหนวยงานในสังกัด ใหมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวง และของหนวยงานในสังกัด รับผิดชอบในการบริหารแผนในแตละระดับ โดยใหผูบริหารเทคโนโลยีสาร
สนเทศระดับสูง (CIO) เปนประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหคณะกรรมการฯ รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ
ในระดับสูงขึ้นไปทุก ๖เดือน
ดังผังแสดงความสัมพันธของ
ผังแสดงการบริหารจัดการและ
แผนฯ และการบริหารจัดการ
การติดตามประเมินผล
แผนฯ (รูปที่ ๗.๑ และ ๗.๒)
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห
สารสนเทศแหงงชาติ
ชาติ
ชาติ รับผิดชอบในการบริหาร
แผนแมบทฯ ในภาพรวม โดยมี
ส
สววนงานด
นงานดาานนโยบายและแผนของ
นนโยบายและแผนของ
กระทรวงเทคโนโลยี
กระทรวงเทคโนโลยีส
สารสนเทศ
ารสนเทศ
สวนงานที่รับผิดชอบดาน
และการสื
และการสื่อ
่อสาร
สาร
นโยบายและแผนของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทําหนาที่สนับสนุนการ
องค
องคก
กรภาคเอกชน
รภาคเอกชน
องค
องคก
กรภาคเอกชน
รภาคเอกชน
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
องค
องคก
กรภาคเอกชน
รภาคเอกชน
เทคโนโลยี
องค
องคก
กรภาคเอกชน
รภาคเอกชน
เทคโนโลยีส
สารสนเทศ
ารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ระดั
ระดับ
บกระทรวง
กระทรวง
ชาติ

ICT

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับประเทศไทย

M-23

รูปที่ ๗.๑ ผังแสดงการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
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ความสัมพันธระหวาง
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับกระทรวง/กรม
คณะกรรมการเทคโนโลยี
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห
สารสนเทศแหงงชาติ
ชาติ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส
สววนงานด
นงานดาานนโยบายและแผนของ
นนโยบายและแผนของ
กระทรวงเทคโนโลยี
กระทรวงเทคโนโลยีส
สารสนเทศ
ารสนเทศ
และการสื
และการสื่อ
่อสาร
สาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีส
สารสนเทศ
ารสนเทศ
ระดั
ระดับ
บกระทรวง
กระทรวง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีส
สารสนเทศ
ารสนเทศ
ของหน
ของหนววยงานในระดั
ยงานในระดับ
บกรม
กรม

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

รูปที่ ๗.๒ ผังแสดงความสัมพันธของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับกระทรวง/หนวยงานในสังกัด
และการบริหารแผนในระดับตางๆ

๗.๒ การติดตามประเมินผล
ใหมีการประเมินการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติสอดคลองและครอบคลุมเปา
หมายและยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาที่กําหนดในแผนแมบทฯ ฉบับนี้ โดยหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของตองมี
สวนในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ภายใตกรอบความสัมพันธเชื่อมโยงของเปาหมาย ยุทธศาสตร และ
หนวยงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑.

๒.

การสรางตัวชี้วัด เพื่อเปนเครื่องมือที่บงบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแม
บทฯ เพื่อใชประโยชนในการติดตามประเมินผล โดยอยางนอยควรมีตัวชี้วัดใน 3 ระดับ ไดแก การวัดผล
กระทบสุดทายของการพัฒนา (outcome) การวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตรการพัฒนา (output) และ
การวัดประสิทธิภาพขององคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของในการนําแผนแมบทฯ ไปปฏิบัติ
การจัดทําระบบฐานขอมูลของตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสรางเครือขาย
เชื่อมโยงฐานขอมูล

ทั้งนี้ ใหสวนงานที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
หนวยงานหลักในการสรางตัวชี้วัด และการจัดวางระบบฐานขอมูลดังกลาว โดยประสานกับหนวยงานกลาง ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานก.พ. สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหไดฐานขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน
สวนงานที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปนหนวย
งานรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล โดยจะมีการติดตามความกาวหนา (monitoring) ของการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการทุกป และมีการประเมินผลอยางเปนระบบ (evaluation) ในชวงครึ่งแผน (ในชวงปงบประมาณราย
จาย พ.ศ. ๒๕๔๗) ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลนี้ จะไดนําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ หรือปรับแผนแมบท/แผนปฏิบัติการของหนวยงานใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตอ
ไป

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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หนา ๘๕

สําหรับตัวชี้วัดที่จะใชวัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา ในชั้นตนได
กําหนดไวดังนี้
๑. ตัวชี้วัด ICT contribution to economy
๑.๑ อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT เปรียบเทียบกับการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม
๑.๒ สัดสวนการจางงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอการจางงานรวมของ
ประเทศ
๑.๓ การเพิ่มขึ้นของการใช ICT ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ICT diffusion)
๑.๔ การเลื่อนลําดับประเทศไทยในดัชนี TAI (Technology Achievement Index) ของ UNDP
๒. ตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
๒.๑ สัดสวนของมูลคาการใชจายดาน ICT ตอ GDP
๒.๒ มูลคาธุรกิจซอฟตแวรเพื่อใชภายในประเทศและการสงออก
๒.๓ สวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยในตลาดโลก (world market share)
๒.๔ การเพิ่มขึ้นของสัดสวนของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตอ GDP
๓.

ตัวชี้วัดบทบาทของ ICT ตอการพัฒนาชุมชน
๓.๑ มูลคา local content ในผลิตภัณฑและบริการ ICT ในประเทศไทย
๓.๒ ปริมาณของ local traffic ในประเทศไทยของ Total Internet Access
๓.๓ การเพิ่มขึ้นของ Webpage ที่เปนภาษาไทย

๔. ตัวชี้วัดบทบาทของการใช ICT เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๔.๑ การเพิ่มขึ้นของการศึกษาในรูปแบบของ e-learning
๔.๒ การกระจายของอุปกรณ และผูมีความรูดาน ICT อยางทั่วถึงในการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๔.๓ สัดสวนของ knowledge worker ตอ workforce

การวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตรการพัฒนา
ในชั้นตนกําหนดไวดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑: ตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ไทย
๑.๑ จํานวนนักวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพ และจํานวนนักพัฒนาฯ ที่ผานการรับรองจากสถาบัน
มาตรฐานวิชาชีพ
๑.๒ มูลคารวมโครงการ IT ของภาครัฐที่ผูประกอบการซอฟตแวรในประเทศมี่สวนดําเนินการ
๑.๓ งบประมาณดาน ITของภาครัฐ (ฮารดแวร และซอฟตแวร)
๑.๔ การขยายตัวของตลาดซอฟตแวรในประเทศ
๑.๕ มูลคาซอฟตแวรที่ผลิตโดยผูประกอบการในประเทศเพื่อการสงออก
๑.๖ มูลคาสินคาและผลิตภัณฑ ICT ที่สงออก
๑.๗ มูลคาการใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศและซอฟตแวรในระบบ open source เทียบกับมูลคา
ซอฟตแวรรวมที่ใชในแตละป
๑.๘ จํานวนผูประกอบการซอฟตแวรในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมูลคาธุรกิจ (market capitalization)
๑.๙ สัดสวนซอฟตแวรที่นําเขาจากตางประเทศที่ลดลง

หนา ๘๖
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๑.๑๐ การเพิ่มขึ้นของอุปสงคสําหรับผูทํางานสาย IT ในหนาโฆษณาหางานตามหนังสือพิมพ
๑.๑๑ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนสําหรับผูที่ทํางานสาย IT
๑.๑๒ จํานวนศูนยฝกอบรม/ศูนยใหบริการทางดาน Open Source
ยุทธศาสตรที่ ๒: ตัวชี้วัดการใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
๒.๑ จํานวนคูสายโทรศัพท ตอประชากร 100 คน (teledensity) เปรียบเทียบระหวางเมือง และภูมิภาค
๒.๒ จํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ตอประชากร 100 คน (mobile penetration)
๒.๓ จํานวนโทรศัพทสาธารณะ จํานวนอินเทอรเน็ตสาธารณะ
๒.๔ จํานวนเลขหมายโทรศัพทที่สามารถรับสงขอมูลไดดี (อยางนอยที่ความเร็ว 32 kbps) สําหรับชุมชน
หมูบาน
๒.๕ ความเร็วในการเขาถึงโครงขายหลัก
๒.๖ อัตราคาบริการในการเขาถึงสารสนเทศที่ลดลง (internet access cost)
๒.๗ จํานวนตําบลที่มีศูนยบริการสารสนเทศสาธารณะ
๒.๘ สัดสวนขององคการบริหารสวนทองถิ่นที่มีเว็บไซตของตนเอง
๒.๙ จํานวนสถานีวิทยุชุมชน และ สถานีโทรทัศนชุมชน
๒.๑๐ จํานวนโรงเรียนที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตภาย
ในโรงเรียน
๒.๑๑ จํานวนหลักสูตรฝกอบรมดาน IT ใหกับครู
๒.๑๒ จํานวนครูที่สามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน
ยุทธศาสตรที่ ๓: ตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนา ICT
๓.๑ รายจายดานการวิจัยพัฒนา ICT ของภาครัฐและเอกชน
๓.๒ สัดสวนการใช PC ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ
๓.๓ สัดสวนการใชซอฟตแวรที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ
๓.๔ จํานวน PC ราคาถูกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ
๓.๕ จํานวนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอนดาน network computing
๓.๖ จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาดาน network computing
๓.๗ จํานวนนักพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถใชเทคโนโลยี network computing
ยุทธศาสตรที่ ๔: ตัวชี้วัดการยกระดับศักยภาพพื้นฐานสังคมไทย
๔.๑ จํานวนแรงงานที่สามารถเขาถึง ICT
๔.๒ จํานวนแรงงานที่สามารถเขาถึง ICT และคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตได
๔.๓ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ ที่สามารถใช ICT ได
๔.๔ สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักเรียน นักศึกษาในระดับตางๆ
๔.๕ หลักสูตรการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร ในการศึกษาระดับตางๆ
๔.๖ จํานวนผูผานการอบรมจาก professional training institute และไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ
๔.๗ จํานวนผูผานหลักสูตร ICT เพื่อพัฒนาแรงงานจากกระทรวงแรงงาน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙
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๔.๘ จํานวนชุมชนที่สามารถใช ICT ในเชิงเศรษฐกิจชุมชนได
๔.๙ จํานวนเว็บเพจภาษาไทย
ยุทธศาสตรที่ ๕: ตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อการขยายตลาดตางประเทศ
๕.๑ มูลคาตลาดของธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๕.๒ จํานวนการจางงานดาน ICT ในภาคเศรษฐกิจตางๆ
๕.๓ สัดสวนการเพิ่มขึ้นของการจางงานดาน IT (IT Occupation Employment) เปรียบเทียบกับการเพิ่ม
ขึ้นของ Overall Employment
๕.๔ งบลงทุนดาน ICT ของภาคเศรษฐกิจตางๆ (IT Investment)
๕.๕ สัดสวนคาใชจายดาน ICT (expenditure) กับรายไดของภาคเศรษฐกิจตางๆที่เพิ่มขึ้น
๕.๖ จํานวนผูเขารับการอบรมดาน IT จากกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ ๖: ตัวชี้วัดการใช ICT ในผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
๖.๑ จํานวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ใช ICT ในการบริหารจัดการ (ระบบ back office)
๖.๒ จํานวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ใช ICT ใน mainstream application
๖.๓ จํานวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่รวมเครือขาย supply chain
๖.๔ มูลคาการลงทุนดาน ICT ของ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
๖.๕ จํานวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในเว็บทา (portal site) ของภาครัฐแตละสาขา
๖.๖ จํานวนเว็บไซตของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ยุทธศาสตรที่ ๗: ตัวชี้วัดการใช ICT ในการบริหารและบริการของภาครัฐ
๗.๑ จํานวนหนวยงานของรัฐที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารอยางครบวงจร
๗.๒ ระบบการบริหารงานภายในของหนวยงานภาครัฐที่มีการนํา ICT มาใช
๗.๓ จํานวนบริการพื้นฐานของรัฐ (ในระดับตางๆ) ที่สามารถทําไดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
๗.๔ ปริมาณการใหบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในแตละระดับ
๗.๕ การบริการของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
๗.๖ ปริมาณการจัดซื้อจัดจางของรัฐที่ทําผานระบบอิเล็กทรอนิกส
๗.๗ จํานวนหนวยงานภาครัฐที่มี จัดสรางระบบคุมกันขอมูล และระบบ security code (เฉพาะหนวยงานที่มี
ความจําเปนตอความมั่นคงของประเทศ เชน การทหาร สํานักนายกฯ กรุงไทย)
ทั้งนี้ ใหสวนงานที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาปรับหรือเพิ่มตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินความสําเร็จของแผนแมบทฯ และในการวัดประสิทธิผลของยุทธ
ศาสตรการพัฒนา ไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ใหทุกกระทรวง/หนวยงาน กําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลใน
ระดับแผนงาน/โครงการ ใหมีความสอดคลองกันดวย โดยใหประสานงานอยางใกลชิดกับกระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร
ระบบติดตามและประเมินผล จะชวยใหสามารถติดตามความกาวหนาของประเทศไทย ในดานตางๆตามที่
ตองการ ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๗.๓

หนา ๘๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ความเชื่อมโยงระหวางโครงการเรงดวนกับผลลัพธที่ตองการและเวลาทีควรจะเกิ
่
ดผลลัพธ
Efficiency&Capability Chaining&Clustering
2546

2545

Missions

สรางศักยภาพ
เพื่อสรางโอกาส

SIPB,
SIPB, SIPA
SIPA

Knowledge&Innovation
2549

2548

พัฒนาใหมีอุตสาหกรรมใน
เศรษฐกิจใหม

พัฒนาอุตสาหกรรม ICT

Value Added

2547

นํา ICT ไปสนับสนุนภาค
เศรษฐกิจอื่น

2550

นํา ICT ไปสูทุกภาคในสังคม
ใหครบวงจรการพัฒนา

IT
IT Industry
Industry Clustering:
Clustering: Software
Software Park,
Park, IT
IT Park,
Park, Science
Science Park
Park
Open
Open Source,
Source, Living
Living Library
Library

ซอฟต
ซอฟตแแวร
วรเเพื
พื่อ่อตลาด
ตลาด e-Government
e-Government

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทย
การเชื
การเชื่อ่อมโยงสิ
มโยงสินนคคาาชุชุมมชน
ชน
Excellent
Excellent Center
Center for
for Software
Software Industry
Industry

ปฏิรูปการวิจัย
และพัฒนา
ยกระดับพื้นฐานสังคมไทย
เพื่อการแขงขันในอนาคต
พัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการ

การเพิ
การเพิ่ม่มจํจําานวน
นวน Knowledge
Knowledge Workers
Workers
ICT
ICT เพื
เพื่อ่อการบริ
การบริห
หารงาน
ารงาน e-Commerce
e-Commerce เพื
เพื่อ่อ
หนึ
หนึ่ง่งตํตําาบล
บล หนึ
หนึ่ง่งผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑ

โครงการนํ
โครงการนําารรอองเพื
งเพื่อ่อพั
พัฒ
ฒนา
นา e-Business
e-Business ในกลุ
ในกลุมม
อุอุตตสาหกรรมอิ
สาหกรรมอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกสสแและอุ
ละอุตตสาหกรรมยานยนต
สาหกรรมยานยนต
Supply-chain
Supply-chain management
management for
for SMEs
SMEs

ICT เพื่อ SMEs

ซอฟต
ซอฟตแแวร
วรเเพื
พื่อ่อ SMEs
SMEs

ICT กับการบริหารงานภาครัฐ

Multi-purpose
Multi-purpose Smart
Smart ID
ID Card
Card

Interoperability
Interoperability Guide
Guide for
for e-Government
e-Government
Government
Government e-Procurement
e-Procurement

GIS
GIS Clearing
Clearing House/NSDI
House/NSDI
Government
Government Data
Data Exchange
Exchange
E-Government
E-Government Institute
Institute

รูปที่ ๗.๓ ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางโครงการที่เปนพลังขับเคลื่อน กับผลลัพธที่ตองการ และเวลาที่ควรจะเกิดผลลัพธ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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ภาคผนวก ๑ ศัพทานุกรม
back office

ระบบงานในหนวยงาน อาทิ ระบบบัญชี การเงิน ระบบบุคลากร ระบบบริหารพัสดุ เปนตน

backbone

โครงขายโทรคมนาคมหลักที่เชื่อมระหวางเมือง หรือ ระหวางชุมสายเครือขายขนาดใหญ
ในเมืองเดียวกัน

broadband service

ดู “บริการเครือขายความเร็วสูง”

digital divide

ชองวางของสังคม หรือความเหลื่อมล้ําในสังคม ที่เกิดจากโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศ
ที่ไมเทาเทียมกัน

e-Procurement

การจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส

excellent center

ศูนยแหงความเปนเลิศ ในแผนแมบทนี้ หมายถึงศูนยวิชาการที่ทําการฝกอบรม วิจัย และ
จัดสอบวิชาชีพดาน ICT เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดาน ICT

freeware
front office

ซอฟตแวรที่แจกฟรี (โดยที่ตนฉบับของความคิด หรือรหัสตนแบบ อาจจะเปดเผยหรือปด
ปดก็ได) บางครั้งก็เรียกวา Public-domain software
ระบบงานของหนวยงานที่เปดเปนบริการแกลูกคา

GDX

โปรดดู ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ

knowledge worker

โปรดดู “แรงงานที่ใชความรู”

knowledge-based
economy
last mile

เศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

meta data

คําบรรยายเกี่ยวกับขอมูล ตัวอยางเชน แฟมขอมูลคอมพิวเตอรอันหนึ่ง มีคําบรรยายวา
สรางโดย... เมื่อวันที่... แกไขครั้งสุดทายเมื่อ... โดย... เปนตน

open source

ซอฟตแวรที่มีการเปดเผยตนฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร (source code) เพื่อใหใช
งานเปนซอฟตแวรฟรีชนิดหนึ่ง แตมีประโยชนตอการเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยีของผูที่
สนใจจะนําไปพัฒนาตอ

open source software

“ซอฟตแวรรหัสเปด” หมายถึงซอฟตแวรซึ่งผูพัฒนาอุทิศผลงาน รวมทั้งตนฉบับของ
ความคิดที่เขียนเปนโปรแกรม (source code) ใหแกสาธารณชนทั่วโลกไวใชงาน หรือ
เพื่อศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขวา หามนําไปจําหนายเชิงพาณิชย และหากมีการ
พัฒนาเพิ่มเติม ผูที่พัฒนาเพิ่ม จะนํามาอุทิศแกสาธารณชนตอไปอีก

professional certification

การรับรองขีดความสามารถโดยประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสรางพื้นฐานขอมูลเชิง
พื้นที่ (National Spatial
Data Infrastructure)

การกําหนดใหขอมูลเชิงพื้นที่ทุกอัน มีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับขอมูลบรรยายที่มีมาตร
ฐานตรงกัน เพื่อชวยใหเกิด “ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง” ที่สามารถคนหาได วาขอมูล
เรื่องใด มีแหลงขอมูลอยูที่ใด และขอมูลนั้น มีคุณสมบัติ หรือคําบรรยายเกี่ยวกับขอมูล
(meta data) วาอยางไร

โครงสรางพื้นฐานสาร
สนเทศ

โครงขายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นๆที่จะนํามาใช
ประโยชนในการกอใหเกิดการกระจายสารสนเทศอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันแกประชา
ชนทุกทองที่

เทคโนโลยี Network
computing

หมายถึงเทคโนโลยีซอฟตแวร เชน Java และ .NET ในการสรางระบบซอฟตแวรที่ทํางาน
โดยอาศัยเครือขาย

วงจรสื่อสารยอยที่เชื่อมโยงระหวางชุมสายโทรศัพทกับผูใชที่บานหรือสํานักงาน กลาวคือ
เปนชวง "หนึ่งไมลสุดทาย" และ "หนึ่งไมลแรก" ของการสื่อสาร

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายถึงความรูในผลิตภัณฑ หรือในกระบวนการดําเนินการใดๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทาง
ดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร (software) คอมพิวเตอรฮารดแวร (hardware) การติดตอ
สื่อสาร การรวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทันการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้ง
ทางดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขาวสาร ขอมูล และการสื่อสาร นับตั้งแตการสราง การ
นํามาวิเคราะหหรือประมวลผลการรับและสงขอมูล การจัดเก็บ และการนําไปใชงานใหม
เทคโนโลยีเหลานี้ มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนอุปกรณ (hardware)
สวนคําสั่ง (software) และสวนขอมูล (data) และระบบการสื่อสารตางๆ ไมวาจะเปน
โทรศัพท ระบบสื่อสารขอมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไรสาย

บริการเครือขายความเร็วสูง
(broadband service)

ไดแกบริการเขาถึงเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงกวา ๑ ลานบิตตอวินาที ซึ่งผูใช
บริการทั่วไป ไมวาจะในที่พักอาศัย หรือที่สํานักงาน จะสามารถเชาไดโดยใชคูสาย
โทรศัพทของผูเชา ( DSL หรือ Digital Subscriber Line) เปนสื่อในการรับสงขอมูล หรือ
ใชสื่ออื่น เชน สายเคเบิลของระบบบริการโทรทัศนแกสมาชิกผาน cable modem หรือ
ระบบไรสาย (broadband wireless service) ในอนาคต จะมีบริการเครือขายความเร็วสูง
โดยตรงจากดาวเทียมถึงผูใชโดยตรงเปนทางเลือกใหมดวย

บิตตอวินาที

ความเร็วของการรับสงขอมูล (บางครั้งก็ใช “ตัวอักษรตอวินาที” โดยคิดจากหนึ่งตัว
อักษรเทากับ ๘ บิต)

ผูดอยโอกาส

ในแผนฯนี้ หมายถึง ผูพิการ ผูมีรายไดต่ํา ผูที่อยูในชนบท และผูที่ไมรูหนังสือ

แรงงานที่ใชความรู
(knowledge worker)

คือบุคคลกลุมหนึ่งที่ใชความรูในการทํางานเปนหลัก หรือตองใชความรูเฉพาะ ทั้งนี้
วิวัฒนาการในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไป
สูสังคมที่มีอาชีพที่เกี่ยวของกับสารสนเทศและความรูมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ
ที่ใชแรงงานเปนหลัก

ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ
(Government Data
Exchange: GDX)

ระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสวนราชการ เพื่อทําใหสวนราชการจํานวนมากได
เขาถึงขอมูลของสวนราชการอื่นหลายแหง และสงใหแกสวนราชการอื่นๆหลายแหงได
ทั้งนี้โดยมีการกําหนดขอบเขตการอนุญาตเขาถึงขอมูลโดยระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบ ใน
การดําเนินงาน สามารถเชื่อมตอไปยังที่ ศูนยบริการกลาง (clearing house) เพียงแหง
เดียว ก็สามารถเชื่อมตอกับทุกหนวยงานไดอยางปลอดภัย แมจะมีระบบแลกเปลี่ยนขอ
มูล สวนราชการที่ตองรับผิดชอบในการดูแลเก็บรักษาขอมูล ยังคงดําเนินการและรับผิด
ชอบในการเปนศูนยขอมูลของตนเองเชนเดิม

หนา ๙๒

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

• พิจารณาแผนงานเรง
ดวน

• จัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงาน/โครง
การ

1. ปรับแกยุทธศาสตร
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
2. สรุปลําดับความสําคัญของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผน
งาน/กิจกรรม/โครงการ
3. รางกลไกในการผลักดัน
ขบวนการพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผล
4. รางกําหนดการผูรับผิด ชอบ
โครงการทั้งภาครัฐ และเอกชน

• พิจารณากลไกผลักดัน
ขบวนการพัฒนา และ
กลไกในการติดตาม
ประเมินผลและผูรับผิด
ชอบ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ภาคผนวก ๒ แผนภูมิการดําเนินงาน (ก)

ดู (ข)

Workshop3
(26 เมย. 45)
วัตถุประสงค
• ทบทวนรางแผนแมบท
และยุทธศาสตรในภาพ
รวม แผนงาน/โครงการ แ
และลําดับความสําคัญ

Workshop3
26 เมษายน 2545
พิจารณา
รางแผนแมบท

• พิจารณารางยุทธ
ศาสตร และแผน
งาน/กิจกรรม/โครงก
การ ภายใตยุทธ
ศาสตร

(14 มีค. 45 )
วัตถุประสงค
• ยืนยันรางวิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค
ของการพัฒนา ICT
ในไทย

ระดมความคิดเห็น
Stakeholders

1. รางแผนยุทธศาสตร
หลักและยุทธศาสตรรอง
2. รางแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ
3. กําหนด Key
Success Factors

• กําหนดยุทธศาสตร
เรงดวน และแผน
งาน/กิจกรรมภายใต
ยุทธศาสตร

• กําหนดเกณฑจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาวะ
แวดลอม เพื่อบรรจุลงใน
ผัง SWOT

• รางเปาประสงคระยะยาว
และระยะสั้นของแผน
พัฒนา และวิเคราะห
แนวทางที่ควรจะเปน 1. ผลการประเมิน
ไปในชวงของแผน
สถานการณณเพื่อกําหนด
ธงชัยของการพัฒนา
2. สรุปเปาประสงคของการ
พัฒนาที่ควรจะเปนใน
ชวงระยะเวลาของแผน
3. จัดทําขอเสนอทางเลือก
ดานกลยุทธตางๆ
4. รางวิสัยทัศน พันธกิจ

Workshop 1
(4กพ.. 45 )
วัตถุประสงค
• พิจารณา (ราง)
บทสรุปสถานการณ
ดานการพัฒนา ICT
ของประเทศไทย
เปาประสงคและ
วิสัยทัศนการพัฒนา

ประชุมระดมความเห็น
stakeholders
(21 ธค 44)
วัตถุประสงค
• วิเคราะหและประเมิน
สถานการณแวดลอมตอ
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ
โดยใช SWOT Analysis

วิเคราะหผล
ระดมความคิดเห็น ร
ยกรางแผนงาน
ระดมความคิดเห็น
วิเคราะหผล
วิเคราะหผล
stakeholders
Workshop1
กิจกรรมและ
stakeholders
ยกรางเปาประสงค ว
 น
ยกรางแผน
14 มีนาคม 2545
4กุมภาพันธ 22545
กลไก
21 ธันวาคม 2544
และวิสัยทัศน
และยยุทธศาสตร
[Workshop2]
ในการผลักดัน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

กรอบนโยบาย IT
2010
นโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน
IT 2000
9thNESDP (แผน๙)
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ ป
BOI Workshop
SME Workshop
E-ASEAN
e-Readiness
เอกสารภาคเอกชน
เอกสารความคิด
เห็นสถาบัน อาทิ
World Bank,
TDRI, ก.ศึกษาฯ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
เอกสารอื่นๆ

เอกสารที่ใช
ศึกษา

ศึกษาประเด็น
และยกรางผัง SWOT
เพื่อจัดการประชุม
จากเอกสารตางๆ

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

หนา ๙๓

ประชุมหารือ
(23 พค.45)
• พิจารณาประเด็น
เพื่อปรับปรุงแผน
แมบท
• ทําความเขาใจ
แนวทางการ
วิเคราะหตาม
เทคนิค SWOT
Analysis

ชี้แจงแนวทางการจัด
ทํา SWOT Analysis
โดยละเอียด
• หลักการในการ
พิจารณาและ
วิเคราะห SWOT
• กลุม stakeholders
ที่เกี่ยวของ
• ที่มาของ SWOT
• การแปลงผัง SWOT
สูยุทธศาสตร

ประชุมหารือแนวทาง
ปรับปรุงแผนแมบท
23 พฤษภาคม 2545

ชี้แจงขอมูล
(15 พค. 45)

ชี้แจงขอมูลตอ
คณะอนุกรรมาธิการ IT
สภาผูแทนราษฎร
15พฤษภาคม 22545

1. คณะทํางานปรับปรุงรางแผนแมบท
จากขอคิดเห็นตางๆที่ไดรับ
2. คณะทํางานจัดพิมพเอกสาร
รายละเอียดเกี่ยวกับการทํา SWOT Analysis เพื่อ
การพัฒนายุทธศาสตร ICT ของประเทศไทย

• มอบหมายรองนรม..
(นายกร ทัพพะรังสี)
เปนผูดูแลกํากับ

• ใหคณะทํางานนําขอ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับปรุงแผน
แมบทฯ ใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น

ประชุม NITC
(2พค..45)
มติคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศแหงชาติ
• ใหความเห็นชอบใน
หลักการ

คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ
พิจารณารางแผนแมบท
2พฤษภาคม 22545

• ทบทวนการจัดลําดับ
ความสําคัญ

(10 มิย. 45)
วัตถุประสงค
• ทบทวนผลการ
วิเคราะห SWOT
Analysis เดิม และ
พิจารณาประเด็นเพิ่ม
เติม

ประชุมระดมความ
คิดเห็น

ประชุมระดมความคิดเห็น
ในการวิเคราะห SWOT
10 มิถุนายน 2545

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

ภาคผนวก ๒ แผนภูมิการดําเนินงาน (ข)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

• พิจารณาแผนงานเรง
ดวน

• พิจารณากลไกผลัก
ดันขบวนการพัฒนา
และกลไกในการติด
ตามประเมินผลและผู
รับผิดชอบ

• ทบทวนรางแผนแม
บทและยุทธศาสตร
ในภาพรวม แผนงาน/
โครงการ และลําดับ
ความสําคัญ

Workshop3
(26 เมย. 45)
วัตถุประสงค

Workshop3
26 เมษายน 2545
พิจารณา
รางแผนแมบท

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ไดรับความ
เห็นขอบจากคณะรัฐมนตรี

25 กันยายน 2545

พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอ แผน
แมบทฯ ฉบับปรับ
ปรุง และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีใน
ลําดับตอไป

ประชุม NITC
(6 กย. 45)

ประชุม NITC
6 กันยายน 2545

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

หนา ๙๔

ภาคผนวก ๓ ตารางขอมูลประกอบ

ตาราง Network Readiness Index ในภาคผนวกนี้รวบรวมจาก “The Global Information Technology
Report 2001-2002: Readiness for the Networked World” ของ Harvard University และ World Economic
Forum โดยคัดยอมาเพียง ๘ ประเทศ คือ
•
•
•
•
•
•
•
•

สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร
เกาหลี
ญี่ปุน
มาเลเซีย
อินเดีย
จีน
ไอรแลนด

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๙๕

Networked Readiness Index
Index

Thailand

USA

Singapore

Korea

Japan

Malaysia

India

China

Ireland

Score Definition

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Network Use
1 PC Connectivity, 2000

46

4.31

1

50.04

26

9.06

45

4.42

21

11.6

49

2.84

65

0.78

69

0.34

29

8.13

Percentage of computers with Internet connection

2 Persons sharing a computer
connected to the Internet, 2000

48

18.91

1

2.04

35

10.52

60

47.86

24

8.33

61

54.21

67

139.63

72

319.64

31

9.41

Internet users per host

3 Internet penetration, 2000
4 Cellular telephony penetration, 2000

54
61

1.98
5.04

2
28

59.75
39.79

6
10

46.05
68.38

10
19

40.25
56.69

16
24

30.44
52.61

26
36

15.9
21.31

67
73

0.49
0.35

56
56

1.74
6.58

19
13

27.88 Estimated Internet users per 100 inhabitants
66.75 Number of cellular telephone subscribers per 100
inhabitants

5 Public Internet access

43

3.4

8

5.4

6

5.7

7

5.5

25

4.1

43

3.4

27

4

62

2 .8

30

1 Teledensity, 2000

60

8.66

4

69.97

20

48.44

24

46.36

11

58.47

45

19.92

69

3.2

54

11.11

26

2 Years to adoption of cellular telephony

15

6

6

4

29

8

15

6

2

1

15

6

72

15

24

7

9

5

3 Waiting list for telephone lines, 2000

47

0.69

1

0.00

1

0.00

1

0.00

1

0.00

46

0.69

42

0.36

27

0.06

25

0.03

4 Telecommunications staff, 2000

45

6.47

35

5.81

14

4.34

7

3.17

1

2.43

30

5.35

65

12.99

23

4.76

62

10.97 Per 1000 main lines

5 Telephone faults, 2000

33

17.76

24

13.40

12

4.32

2

1.05

4

1.70

53

46.00

65

186.00

n.a.

46

38.00 Per 100 main telephone lines

6 Availability of telephone lines for
businesses

34

5.9

17

6.6

7

6.8

31

6.1

7

6.8

34

5.9

56

5.1

49

5 .4

33

6.0

New telephone lines for your business are (1=
scarce & difficult to obtain, 7=widely available &
highly reliable)

7 Perceptions of broadband Internet
access

45

3.9

5

5.7

4

5.8

3

5.9

58

3.3

56

3.4

60

3.2

64

2 .9

45

3.9

Broadband Internet in your country is (1=not
available, 7=widely used)

8 Price and Quality of Internet
connection

36

4.2

2

6.6

9

5.8

19

5.3

43

4.0

40

4.1

54

3.6

58

3 .3

31

4.3

Leased-line or dial-up access in your country is (1
=slow & expensive, 7= as fast and cheap as
anywhere in the world)

9 Availability and cost of mobile
telephony

54

6.0

20

6.7

4

6.9

30

6.5

12

6.8

42

6.2

58

5.8

68

5 .1

42

6.2

1=not available, 7=as accessible and affordable
as in the world’s most technologically advanced
countries

1 PC penetration, 2000

55

2.43

1

58.52

5

48.31

24

19.03

18

31.52

31

10.31

73

0.45

60

1.59

12

2 Software piracy, 2000
3 Availability of specialized IT services

60

1

12

41
5.7

Percentage of SW revenue lost to piracy

51

94
4 .3

17

11

63
5.8

66

67

66
3.9

42

12

37
5.7

46

40

56
4.7

12

27

50
5.2

31

1

24
6.6

25

67

79
3.9

4 Software products fitting local needs

62

4.3

1

6.5

9

5.8

37

5.0

30

5.2

37

5.0

26

5.3

66

4 .2

11

5.7

SW products sold in your country (1=need to be
highly modified to fit local needs, 7=fit local needs)

5 Competition in the domestic
software market

64

4.2

1

6.7

29

5.2

20

5.4

11

5.8

60

4.3

4

6.1

50

4 .6

9

5.9

How many local SW & SW services companies
are competing in domestic markets? (1=none, 7=
a large number)

3.9

1=very limited, 7=pervasive

Information Infrastructure
42.62 Main telephone lines per 100 inhabitants
Since first commercial use in 1980
Per 100 inhabitants

Hardware, Software and Support
36.46 PCs per 100 inhabitants
1=not available in the country, 7=available from
world-class local institutions

Information and Communication Technology Policy
1 Internet access cost, 2001

34

4.02

8

0.65

14

0.84

23

1.50

6

0.49

38

4.85

63

16.82

51

9.33

17

0.91

Average annual ISP cost for 20 hours of monthly
Internet Access as percentage of GDP per capita
(PPP)

2 Perception of effect of
telecommunications competition on
quality and price

43

4.5

3

6.4

11

6.0

16

5.8

32

5.0

38

4.7

41

4.6

57

3 .4

38

4.7

Is there sufficient competition in the
telecommunications sector in your country to
ensure high quality, infrequent interruptions and
low price? (1=no, 7=yes)

3 Perception of effect of ISP
competition on quality and price

49

4.6

2

6.7

21

5.9

14

6.1

29

5.5

52

4.4

37

5.1

68

3 .4

42

5.0

Is there sufficient competition in the ISP sector in
your country to ensure high quality, infrequent
interruptions and low price? (1=no, 7=yes)

4 Legal framework supporting IT
businesses

60

3.8

1

6.2

1

6.2

20

5.0

45

4.2

12

5.3

24

4.9

45

4 .2

12

5.3

The legal framework in your country supportsthe
development of online and IT businesses
(including ISPs) (1=no, strongly impedes, 7=yes,
significantly promotes)

5 ICTs as overall priority for the
Government

41

4.6

18

5.2

1

6.4

26

5.0

22

5.1

11

5.4

13

5.3

13

5 .3

6

5.6

1= strongly disagree, 7=highly successful

Business and Economic Environment
1 Income per capita, 2000

48

6,469

1

33,886

20

23,000

24

17,311

10

25,796

39

8,924

71

2,403

60

3,953

4

2 Rule of Law, 2000

39

0.413

19

1.254

2

1.939

25

0.943

15

1.422

28

0.834

44

0.160

49

-0.040

16

1.395 Index of rule of law (Scale from -2.153 to 1.996)

3 Government Effectiveness, 2000

47

0.01

15

1.366

1

2.082

37

0.409

24

0.839

26

0.714

56

-0.264

46

0.016

16

1.361 Index of Governemnt Effectiveness (Scale from
-1.883 to 2.082)

4 Regulatory Burden, 2000

59

0.192

9

1.135

1

1.245

56

0.219

51

0.389

48

0.477

67

-0.040

68

-0.070

6

1.157 Index of Regulatory Burden (Scale from -3.142 to
1.245)

5 Number of days to start a new firm

19

30.0

19

30.0

12

21.0

19

30.0

19

30.0

54

60.0

70

90.0

19

30.0

8

15.0

Considering license and permit requirements

6 Women's participation in the economy

13

5.3

11

5.4

3

6.1

73

3.2

65

3.6

27

4.9

65

3.6

18

5 .1

49

4.2

1=limited and usually takes place in less
important jobs, 7=equal to that of men

7 Minority groups' participation in the
economy

33

4.5

24

4.8

6

5.5

67

3.2

37

4.2

31

4.6

19

4.9

6

5 .5

65

3.4

1=limited and usually take place in less important
jobs, 7=equal to that other groups

8 Country's position in technology

38

3.8

1

6.8

12

5.9

22

4.9

5

6.4

38

3.8

27

4.5

42

3 .7

14

5.8

1=generally lags behind most other countries, 7=
is among the world leaders

9 New government's respect for
previous government's commitments

35

4.9

9

6.2

5

6.3

53

4.0

21

5.4

42

4.6

28

5.1

28

5 .1

14

5.9

1=do not honor the contractual commitments and
obligations of previous regimes, 7= honor the
contractual commitments and obligations of
previous regimes

33

5.0

12

6.4

12

6.4

27

5.5

2

6.7

44

4.3

47

4.0

39

4 .6

22

6.1

Do you trust your country's postal system
sufficiently to have a friend mail a small package
worth US$100 to you? (1=not at all, 7=yes, trust
the system entirely)

1 Investment in employees'
development of IT skills

34

4.8

1

6.0

10

5.5

52

4.3

23

5.1

46

4.5

34

4.8

61

3 .8

10

5.5

Your company's investment in employees'
development of IT skills is (1=minimal, 7=a top
priority)

2 Quality of IT training and educational
programs

35

4.3

3

6.2

5

6.1

28

4.7

31

4.4

37

4.2

9

5.6

63

3 .4

9

5.6

1=lag far behind most other countries, 7=are
among the best in the world

3 Internet access in schools

33

3.6

7

5.7

2

6.1

8

5.6

32

3.7

42

3.0

46

2.9

39

3 .2

24

10 Trust in public postal system

29,080 Global Domestic Product per capita (PPP)

Networked Learning

หนา ๙๖

4.5 1=very limited, 7=pervasive

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

Index

Thailand

USA

Singapore

Korea

Japan

Malaysia

China

India

Ireland

Score Definition

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

ICT Opportunities
1 Brain drain of IT-skilled workforce

33

4 .9

1

6 .7

8

6 .2

36

4 .8

17

5 .9

33

4 .9

43

4 .4

41

4 .5

5

6.4

1=have to leave the country to find goodjobs, 7=
have their pick of highly desirable, paid jobs
within the country

2 Brain drain of scientists and engineers

17

5 .0

1

6 .6

10

5 .2

33

4 .1

3

5 .6

42

3 .8

63

2 .9

42

3 .8

24

4.6

1=normally leave to pursue opportunities in other
countries, 7=almost always remain in the country

1 No schooling in the total population,
2000

50

12.6

6

0 .8

58

16.4

37

6 .5

3

0 .2

57

16.2

72

43.9

60

18.0

25

3.6

Percentage of no schooling in the total
population above 15 years old

2 Average years of schooling in the
total population, 2000

50

6 .1

1

12.2

35

8 .1

7

10.5

15

9 .7

38

7 .9

65

4 .8

54

5 .7

25

9.0

Total average years of schooling in the total
population over 15 years old

3 Illiteracy, 1999

41

4.70

8

1.00

48

7.90

34

2.40

8

1.00

58

13.00

73

43.50

66

16.50

8

1.00

Illiteracy rate, adult total (percentage of 15 and
above)

4 Political Rights, 2000

Social Capital

40

2.00

1

1.00

68

5.00

40

2.00

1

1.00

68

5.00

40

2.00

74

7.00

1

1.00

Index of Political Rights (Scale from 1=free, 7=not
free)

5 Quality of public schools

42

3 .9

26

5 .2

6

6 .4

34

4 .4

12

5 .8

41

4 .2

62

2 .3

49

3 .3

9

6.3

1=of poor quality, 7=equal to the best in the world

6 Differencein quality of schooling for
rich and poor children

50

2 .5

42

3 .2

13

5 .6

29

4 .3

15

5 .5

36

3 .6

57

1 .9

43

3 .1

20

4.8

1=large, 7=small

1 Business to consumer e-commerce
transactions

38

2 .4

2

3 .5

11

2 .9

28

2 .5

14

2 .8

38

2 .4

38

2 .4

49

2 .1

28

2.5

In your company, Internet-based transactions
with consumers are (1=behind other local
companies, 5=equal to the best in the world)

2 Business to business e-commerce
transactions

40

2 .3

3

3 .2

10

2 .8

26

2 .5

26

2 .5

32

2 .4

40

2 .3

55

2

26

2.5

In your company, Internet-based transactions
with suppliers are (1=behind other local
companies, 5=equal to the best in the world)

3 Business Intranet sophistication

45

2 .7

2

3 .8

14

3 .4

26

3 .1

21

3 .2

39

2 .9

31

3 .0

47

2 .6

31

3.0

In your company, Intranet sophistication is (1=
beind other local companies, 7=equal to the best
in the world)

4 Commercial websites

40

4 .9

2

6 .8

20

6 .0

15

6 .2

15

6 .2

43

4 .8

37

5 .1

62

3 .6

26

5.7

1=rare, 7=as common as in the world's leading
countries

5 Domestic venture capital Investment
in e-commerce

36

4 .3

1

5 .9

12

5 .3

26

4 .8

30

4 .7

34

4 .4

12

5 .3

39

4 .2

11

5.4

1=unwilling to invest in local e-commerce
ventures, 7=willing to invest in local e-commerce
ventures

6 Competition in dotcom market

44

3 .7

1

6 .7

19

5 .2

9

5 .6

14

5 .3

42

3 .8

9

5 .6

33

4 .3

19

5.2

1=non-existent, 7=equal to the most vibrant in
the world

7 Prevalence of Internet start-ups

27

4 .6

2

6 .2

21

5 .2

4

5 .9

9

5 .7

49

4 .0

16

5 .3

41

4 .3

16

5.3

Internet bussiness start-ups in your country are
currently (1=not found, 7=happening everywhere)

8 Use of Internet-based payment
systems

48

3 .2

7

4 .9

12

4 .7

9

4 .8

30

3 .8

42

3 .4

53

3 .1

48

3 .2

21

4.3

Online Internet payment systems in your country
are (1=not available, 7=used by most people)

9 Sophistication of online marketing

33

2 .3

3

3 .2

9

2 .9

25

2 .5

17

2 .7

45

2 .2

33

2 .3

33

2 .3

33

2.3

In your company, online marketing is (1=behind
other local companies, 5=equal to the best in the
world)

1 Government effectiveness promoting
the use of ICT

40

3 .9

15

4 .5

1

6 .0

12

4 .8

40

3 .9

30

4 .2

10

4 .9

15

4 .5

4

5.3

Government programs promoting the use of ICT
are (1=not very successful, 7=highly successful)

2 Availability of online government
services

50

3 .2

12

5 .4

1

6 .4

23

4 .5

50

3 .2

45

3 .3

32

3 .9

40

3 .5

17

5.1

1=not available, 7=commonly available

3 Government websites

37

4 .9

3

6 .7

6

6 .6

21

5 .8

15

6 .0

48

4 .1

46

4 .2

55

3 .6

22

5.7

1=rare, 7=as common as in the world leading
countries

28

2 .3

3

2 .9

9

2 .7

22

2 .4

28

2 .3

49

2 .0

36

2 .2

44

2 .1

36

2.2

1=behind other local companies, 5=equal to the
best in the world

e-Commerce

e-Government

4 Business Internet-based interactions
with government

General Infrastructure
1 Electricity consumption, 1998

53

1,345

6

11,832

12

6,771

25

4,497

9

7,322

39

2,554

68

384

60

746

23

4,760 Electric power consumption (kwh per capita)

2 Efficiency of electrical system, 1998

33

8.70

17

6.75

3

4.16

22

7.04

2

3.22

21

7.00

60

17.86

23

7.10

35

9.20

Electric power transmission and distribution
losses (% of output)

3 Quality of highways, 1999

14

97.5

39

58.8

15

97.3

33

74.5

32

74.9

31

75.1

46

45.7

61

22.4

19

94.1

Percentage of highways paved

4 Television penetration, 2000

46

289

1

844

43

308

36

361

3

719

61

174

71

75

45

292

34

406

Television sets per 100 inhabitants

5 Typical driving speed between cities

12

5 .3

5

5 .5

38

4 .7

47

4 .4

52

4 .3

15

5 .2

71

3 .6

47

4 .4

59

4.1

Taking into account the average quality of roads
outside the major cities, what is your typical
driving speed on a journy between cities? (1=10
km/hr, 7=150 km/hr)

6 Quality of port facilities and waterways

35

4 .4

11

6 .1

1

6 .9

30

4 .7

11

6 .1

15

5 .7

55

3 .3

50

3 .7

41

4.2

1=underdeveloped, 7=as developed as the
world's best

7 Quality of air transport

29

5 .5

3

6 .7

1

7 .0

36

5 .0

26

5 .6

23

5 .7

45

4 .7

62

3 .7

36

5.0

1=infrequent and inefficient, 7=as extensive and
efficient as the world's best

Others
1 Exports of ICT Products, 1999

Market share(%) of totals (75 countries
included in Networked Readiness
rankings report)

- Electrical Machinery and Equipment

14

1.73

2

14.84

8

3.39

15

1.63

1

13.28

11

2.12

40

0.11

4

5.18

21

1.07

- Electronic Equipment and
Component

12

1.83

1

18.28

3

10.82

4

9.24

2

14.35

5

7.99

34

0.03

13

1.57

14

1.38

- Office Machinery and Supplies

15

2 .6

1

13.12

2

9.76

11

3.44

4

9.13

7

5.56

34

0.07

10

4.23

8

5.21

- Telecommunications Equipment

22

0.71

1

13.78

17

2.07

9

4.15

5

7.26

18

1.98

43

0.01

11

2.88

12

2.88

2 Trade Performance Index:
Position Ranking (1999 )
- Electrical Machinery and Equipment

17

13

2

6

3

5

40

9

- Electronic Equipment and
Component

10

14

1

6

2

8

35

19

9

- Office Machinery and Supplies

26

18

16

22

2

32

45

23

10

- Telecommunications Equipment

Networked Readiness Index

24

43

11

3.58

1

12

6.05

8

20

5.47

20

6

4.86

21

10

4.86

36

33

3.82

54

1

30

3.32

64

7

3.10

19

4.89

Source: The Global Information Technology Report 2001–2002: Readiness for the Networked World, Harvard University & World Economic Forum
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หนา ๙๗

(หนาวาง)

หนา ๙๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
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ภาคผนวก ๔ มติคณะรัฐมนตรี และความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๙๙

หนา ๑๐๐

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๐๑

สรุปความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงบประมาณ
•
•

เห็นชอบตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙
ควรมอบหมายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นําแผนแมบทฯ ไปจัดลําดับความสําคัญของ
ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร พรอมจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อใหสวนราชการตางๆ ใชเปนแนวทาง
การดําเนินงาน และขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและจําเปน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
•
•

•
•
•

เห็นชอบตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ พรอม
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕
ควรมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
และโครงการเรงดวนใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดของโครงการเรงดวน และเสนอขอ
งบประมาณเปนโครงการๆ ไป
ควรมีมติสั่งการใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงาน นําแผนแมบทฯ ไปดําเนินการตาม
ขอบเขตของหนาที่และความรับผิดชอบ
ควรสั่งการใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงาน จัดทํา และ/หรือปรับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ
ควรมอบใหสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน นําแผนแมบทไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
•
•

•

หนา ๑๐๒

เห็นดวยในหลักการของการมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๙
เห็นดวยกับสาระของยุทธศาสตร เปาหมาย แผนงานและกิจกรรมที่กําหนดในแผนแมบทฯ และใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเจาภาพในการสงเสริม ผลักดัน ติดตามและประเมินผล เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมขึ้นโดยเร็ว
การปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดกําหนดใหมีเครือขายขอมูลระหวางศูนย
สารสนเทศของนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ “ศูนยเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งจะอยูในสํานักงานปลัดกระทรวงทุกแหง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๐๓

หนา ๑๐๔

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๐๕

หนา ๑๐๖

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๐๗

หนา ๑๐๘

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๐๙

หนา ๑๑๐

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๑๑

หนา ๑๑๒

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๑๓

หนา ๑๑๔

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๑๕

หนา ๑๑๖

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙

หนา ๑๑๗

รายนามคณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ
นายไพรัช ธัชยพงษ

ที่ปรึกษา

นายอุทิศ ขาวเธียร

ที่ปรึกษา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ที่ปรึกษา

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานคณะทํางาน

นายมนู อรดีดลเชษฐ

รองประธานคณะทํางาน

นายดิเรก เจริญผล

คณะทํางาน

นายปรัชญา เปยมสมบูรณ

คณะทํางาน

นายจํารัส สวางสมุทร

คณะทํางาน

นางสาวทิพยา ตังหงส

คณะทํางาน

นางสาววนิดา ลาวัณยทักษิณ

คณะทํางาน

นายยงยุทธ ถิฐาพันธ

คณะทํางาน

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

เลขานุการ

นางสาวกษิติธร ภูภราดัย

ผูชวยเลขานุการ

นางสิรินทร ไชยศักดา

ผูชวยเลขานุการ

นางสาววันดี กริชอนันต

ผูชวยเลขานุการ

นางสาวจิตติภรณ ฉันทโรจนศิริ

ผูชวยเลขานุการ

นางสาวปริญญา ชฏิลาลัย

เจาหนาที่ประสานงาน

๑. พัฒนาอุตสาหกรรม ICT
- พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยรัฐ/เอกชน
- สรางกลไกกระตุนการพัฒนา ICT
- พัฒนาตลาดผลิตภัณฑซอฟตแวร โดยใชตลาดภาครัฐเปนตัวนํา
- จัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร ICT
- พัฒนาทักษะผูประกอบการ/ผูพัฒนาซอฟตแวรไทย
- พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการซอฟตแวร
- สนับสนุนใหมีศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ICT
- สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมฮารดแวร
- เรงรัดการยกรางกฎหมาย ICT
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทย
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายโทรคมนาคม
- ใหใชประโยชนจากกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา NII
- ใชประโยชนจาก ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน
- สงเสริมการแปลหนังสือ เอกสาร จากภาษาตางประเทศ
- พัฒนาขอมูลและความรูในการครองชีพและยกระดับคุณภาพสังคม
- สงเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการเผยแพรความรูดาน ICT
- พัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษย
- สรางความเชื่อมั่นตอการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใช
๓. การปฏิรูป R&D
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดเชิง
วิทยาศาสตร
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจที่จะประกอบอาชีพวิจัย
ใหภาครัฐจัดสรรงบประมาณแบบเงินรวมทุนเบื้องตน
เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหมีการลงทุน R&D ใน ICT
กําหนดกลยุทธการสงเสริม R&D ดาน ICT ของไทย
สนับสนุนการวิจัยคนควาที่สามารถประยุกตเปนอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
๔. ยกระดับพื้นฐานสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต
สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของ ICT
สงเสริมและสนับสนุนใหผลิตอุปกรณ ICT คุณภาพราคาประหยัด
กระตุนใหสาธารณชนเกิดความสนใจใน ICT และกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา ICT
๕. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมนํา ICT มาประยุกตใชในกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
สงเสริมใหผูประกอบการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาลดตนทุนในการดําเนินงาน และการขยายตลาด
ไปยังตลาดตางประเทศ
สงเสริมใหผูประกอบการใช broadband internet
๖. ICT เพื่อ SMEs
ใหมีกลไก วิธีการถายทอดและดูดซับเทคโนโลยีที่กาวหนาและเหมาะสมใหแก SMEs
สรางแรงจูงใจใหเกิดกลุมพันธมิตร SMEs เพื่อจะรวมกันนํา ICT ทั้งระบบมาใชประโยชนในการบริหาร
การจัดการธุรกิจ
เรงสงเสริมและพัฒนา e-Business
นํา ICT มาชวยในการจัดการ ในภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของการนํา ICT ที่เกิดจากอุตสาหกรรมภาย
ในประเทศมาใชในธุรกิจ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อประโยชนตอการวางแผนและการใหบริการ
พัฒนา SMEs Portal เพื่อใหบริการแกผูประกอบการ
เสริมสรางใหเกิดความเปน entrepreneurship
๗. ICT กับการบริหารงานภาครัฐ
ใหมีกระทรวงที่รับผิดชอบการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินการดาน ICT ของประเทศไทย
จัดตั้งโครงสรางสวนงานสนับสนุน CIO ปรับกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการเพื่อใชประโยชนจาก ICT
พัฒนาฐานขอมูลภาครัฐใหมีมาตรฐาน
จัดใหมีระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนํามาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัด
การทรัพยากร
บริหารการใชโครงขายสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพมั่นคง ปลอดภัย
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งดาน ICT และดานอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งสถาบัน e-Government
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
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