การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ ๒:
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ที่มา
 มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ข้อ ๖.๒ มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิม)เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนารายยุทธศาสตร์ และ/หรือรายวาระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 มติ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทั้งจากที่ประชุม และจากการจัดประชุมทาความเข้าใจและรับ
ฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงสาระสาคัญใน
แผนฯให้สมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ภายใน
มกราคม ๒๕๖๐
๓

โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลาง
และคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารรายยุทธศาสตร์

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์
คณะ
กรรมการ
ยุทธศาสตร์
กลาง

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
1

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
2

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
3

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
4

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
5

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์
6

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลาง

• กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการดาเนินงาน รูปแบบของแผน การกาหนดเป้าหมาย และ
ผลลัพธ์
• ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะประกอบการดาเนินงาน
• ประมวลแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
ในภาพรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์

• วิเคราะห์ และกาหนดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในระยะ 3 ปี
• จัดทาร่างแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลางกาหนด และนาส่งให้คณะกรรมยุทธศาสตร์
กลางดาเนินการประมวล
• เสนอแนะกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
3

วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือ
 เพื่อทาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อการกาหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 เพื่อ นาประเด็น สาระส าคัญจากที่ประชุ มมาปรับ ปรุ ง ให้มี ความสมบูร ณ์ ครบถ้ว น
สาหรับนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดและรับไป
ผลักดัน กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัด สาหรับการขับเคลื่อนในช่วงระยะเวลา ๕ ปี
ของแผนการปฏิบัติการฯ

กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
มติ ครม.
๕ เมย. ๕๙
 จัดทำแผนปฏิบัติกำร
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
รำยยุทธศำสตร์ และ/
หรือรำยวำระ (agendabased) ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/โครงการ
 รวบรวม และวิเครำะห์
กิจกรรม/โครงกำร ตำมที่ได้รับ
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งรัฐและ
เอกชน ที่มีควำมสอดคล้องต่อ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัล
ฯ ตำมทีร่ ะบุในแผนกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผ่ำนกลไกกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรรำยยุทธศำสตร์

สาระสาคัญของ
แผนปฏิบัติการฯ
 มีกิจกรรมดำเนินกำรที่ชัดเจน
สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสอง
ระยะ
 ระยะที่ ๑: ๑ ปี ๖ เดือน
Digital Foundation
 ระยะที่ ๒: ๕ ปี
Digital Inclusion

หน่วยงานดาเนินการ
 มีหน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินกำรหลักและรอง ที่ไม่
จำเป็นต้องจัดหำแหล่ง
งบประมำณมำดำเนินกำร
เอง

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๐

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยใน
ระยะเวลา ๒๐ ปี

๕

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี

ระยะที่ ๑: ๑ ปี ๖ เดือน

Digital Foundation

ระยะที่ ๓ : ๑๐ ปี

Full Transformation

๔
๖

ระยะที่ ๒: ๕ ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๑.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
๒.เศรษฐกิจดิจิทัล ๓.สังคมดิจิทัล
๔.รัฐบาลดิจิทัล ๕.กาลังคนดิจิทัล
๖.ความเชื่อมั่นในดิจิทัล

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
Digital Foundation

ระยะที่ ๒: ๕ ปี

ระยะที่ ๔ : ๒๐ ปี

เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศ

การพัฒนาดิจิทัลไทยในระยะเวลา ๕ ปี

ระยะที่ ๑: ๑ ปี ๖ เดือน

Digital Inclusion

Global Digital Leadership

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน
การพัฒนารายยุทธศาสตร์

๔
๖
+๑

Digital Inclusion

แผน
ปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ
หน่วยงาน

เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนารายยุทธศาสตร์
๑.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
๒.เศรษฐกิจดิจิทัล ๓.สังคมดิจิทัล
๔.รัฐบาลดิจิทัล ๕.กาลังคนดิจิทัล
๖.ความเชื่อมั่นในดิจิทัล
วาระแห่งชาติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

๖

การระดมความคิดเห็น เพื่อกาหนดกิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ที่ ๒:
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ ๒: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

๕ เป้าหมาย
๑ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๒ สัดส่วนของธุรกิจ
SMEs ไทย เข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล

๓ ธุรกิจ SMEs
สามารถใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

๔ สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล
ต่อ GDP เพิ่มขึ้น

๕ ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในผู้นาอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของภูมิภาค

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

๕.๑ มูลค่าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของ
ไทยติด 1 ใน 3 อันดับ
ต้นของภูมิภาคทุกปี

๗ ตัวชี้วัด
๑.๑ สัดส่วนมูลค่า
SMEs ใน GDP เพิ่มเป็น
ร้อยละ 50

เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ
SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนในการขายสินค้า
ออนไลน์เพิ่มขึ้น 20 %

๑.๒ ผลิตภาพการผลิต
ของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลร้อยละ 3 ทุกปี
๑ พัฒนา
ธุรกิจ SMEs
และเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ ทา
การค้ าดิจิทลั

๒ ปรับเปลี่ยน
ธุรกิจ SME สู่
การทาธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ดัชนีการใช้นวัตกรรม
และความเชี่ยวชาญใน
การใช้เทคโนโลยีภายใต้
GCI อยู่ในอันดับที่ 30

๕.๒ เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
น้อยร้อยละ 7 ทุกปี

๗ กิจกรรม
๓ พัฒนาภาค
เกษตร ผลิต
และบริการ
เพื่อมุ่งสู่การ
เป็ นประเทศ
ไทย 4.0

๔ เร่งสร้ าง
วิสาหกิจ
เทคโนโลยี
ดิจิทลั เริ่มต้ น
เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทลั

๕ สนับสนุนการ
วิจยั พัฒนา
ทางด้ าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ดิจิทลั

๖ ส่งเสริมให้
เกิดการลงทุน
และประกอบ
ธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทลั

๗ จัดตังศู
้ นย์
วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจที่เป็ น
ระบบบริการ
แบบเปิ ด

ประเด็นหารือ
๑. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่สามารถดาเนินงานได้ตาม
เป้าหมาย
๒. กลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๓. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
จัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๔. ปัจจัยความสาเร็จและอุปสรรคที่ทาให้แผนปฏิบัติการไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้

