การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เพื่อทาความเข้าใจและรับฟังความคิ ดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนปฏิ บตั ิ การเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิ จิทลั
เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วันที่ ๒๙ พฤศจิ กายน, ๖ – ๗ และ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ค ณะรัฐ มนตรี มีม ติเ มื่อ วัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็น ชอบแผนพัฒ นาดิจ ิท ัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนาพาประเทศไทยไปสู่ DIGITAL THAILAND และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ นตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้
มอบหมายให้ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(เดิม : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) เป็ นหน่ วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ จัดทา
แผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อ นการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ / หรือรายวาระ (Agenda – Based)
ร่ว มกับหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิส าหกิจ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
หน่ ว ยงานของรัฐ และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งน าแผนพัฒ นาดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมและ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั และแผนปฏิบตั กิ ารที่จะจัดขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของหน่ วยงานให้สอดคล้องกัน รวมทัง้ มอบหมายให้
สานัก งบประมาณ ส านัก งาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้องให้ การสนับสนุ น
งบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการ
ก าหนดตัว ชี้ว ดั รวมทัง้ การติด ตามประเมิน ผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ เพื่อ ให้เ กิด
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกับ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี น า (ร่ า ง) แผนปฏิบ ัติก ารเพื่อ ขับ เคลื่อ นการพัฒ นาราย
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙ โดยที่
ประชุมให้ค วามเห็นชอบในหลัก การต่ อ (ร่าง) แผนแผนปฏิบตั ิการเพื่อ ขับเคลื่อ นการพัฒ นาราย
ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และให้กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ทัง้ จากทีป่ ระชุม และจากการจัดประชุมทาความเข้าใจและรับฟั งความคิดเห็นเพิม่ เติมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงสาระสาคัญในแผนฯให้สมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ภายใน ๖๐ วัน
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ในการนี้ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรให้มกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อทาความเข้าใจและรับฟั งความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบตั ิการเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในประเด็นตาม (ร่าง) แผนปฏิ บตั ิ การเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อนาสาระสาคัญที่ได้รบั ไปปรับปรุง ให้มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน
ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
 เพื่อ ทาความเข้าใจและรับฟั งความคิดเห็นต่ อ การก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบตั ิก ารเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 เพื่อนาประเด็น สาระสาคัญจากที่ประชุมมาปรับปรุง ให้มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วนสาหรับ
นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
 เพื่อให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มสี ่วนร่วมในการกาหนดและผลักดัน กิจกรรม
เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั สาหรับการขับเคลื่อนในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ของแผนการปฏิบตั กิ ารฯ
๓. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูแ้ ทนจากหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. สถานที่จดั การประชุม
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สาหรับห้องประชุมโปรด
ติดตามรายละเอียดจากกาหนดการประชุม
๕. รูปแบบการประชุม
รูปแบบการประชุมแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ทัง้ นี้บางกลุ่มเป็ นการประชุมโต๊ะกลม ซึง่ ในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยผูเ้ ข้าร่วมหารือ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยเน้นทีห่ น่วยงาน
ซึ่งถูกระบุว่ามีส่ ว นเกี่ยวข้อ งกับ ยุทธศาสตร์ ในฐานะหน่ ว ยงานหลักและหน่ วยงานสนับสนุ น เพื่อ
พิจารณาและหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของแผนปฏิบตั กิ าร
การปรับ ปรุ ง แนวทางการขับ เคลื่อ นอย่ า งเป็ น รูป ธรรม พิจ ารณารายชื่อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
(หน่ ว ยงานเจ้า ภาพหลัก และหน่ ว ยงานสนับสนุ น ) อุ ปสรรคและข้อ ขัดข้อ งรวมถึงสิ่งที่ห น่ ว ยงาน
ต้องการได้รบั การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุผล
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในทีป่ ระชุม ทัง้ ด้าน กิจกรรม และเป้ าหมาย เพื่อปรับปรุง
ให้มคี วามสมบูรณ์ สาหรับนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
 ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มสี ่วนร่วมในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนประเทศให้สาเร็จตามเป้ าหมายได้อย่างเป็ นรูปธรรม
๗. หน่ วยงานรับผิดชอบการจัดประชุม
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๘. กาหนดการประชุม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้อง BB202
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ห้อง BB202
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมคุณภาพที่ทวถึ
ั ่ งเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
วันพฤหัสที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ห้อง BB207 และ BB208
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปลีย่ นภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
เนื่องจากสานักงานรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้มกี ารจัดประชุมรับฟั งความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ทัง้ นี้หน่ วยงาน
สามารถส่ งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ท่แี บบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบตั ิการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ฯ ได้ท่ี http://mict.go.th/view/1/ข่าวกระทรวงฯ/ดาวน์โหลด/2261
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้อง BB202
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ สร้างความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้อง BB202
วาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ห้อง BB202
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กาหนดการโดยละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิ จิทลั ประสิ ทธิ ภาพสูงให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง BB202
๑) หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีเ ป้ าหมายเพื่อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั ให้ม ีประสิทธิภาพสูง และ
ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ โดย
โครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ลั ที่สาคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อ สาร โทรคมนาคม อิน เทอร์เ น็ ต รวมถึง การแพร่ ภ าพกระจายเสีย ง จะต้อ งมีข นาดเพีย งพอ
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้น ที่ และสามารถให้ บ ริก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในการรองรับ การเชื่อ มต่ อ การ
ติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานในรูป แบบ
ต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จ และความมันคงทางสั
่
งคมของประเทศ
รวมทัง้ เพื่อรองรับการเป็ นศูนย์กลางด้านดิจทิ ลั ของภูมภิ าคในอนาคต
๒) รูปแบบการประชุม
รูปแบบการประชุมเป็ นการประชุมโต๊ะกลม ประกอบด้วยผูเ้ ข้าร่วมหารือ จากทัง้ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาควิชาการ จานวนผู้เข้าร่วมทัง้ หมด ๖๐ คน ตามลักษณะของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินมาตรการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังนี้
หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงกลาโหม
 กระทรวงการคลัง
o สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน
o บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงพลังงาน

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดิจทิ ลั ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการเชือ่ มต่อและแลกเปลีย่ นข้อมูลภูมภิ าค
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๓ จัดทานโยบาย กฎ ระเบียบ เพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๔ สร้างกลไกการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั

-๔-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ

หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงมหาดไทย
o การไฟฟ้ านครหลวง
o การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
หน่ วยราชการอิ สระ
o กรุงเทพมหานคร
o สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
ภาคเอกชน
o บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่
o บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่
o บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
o สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ
ไทย
o สมาคมผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
o สมาพันธ์สมาคมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย (TFIT)

-๕-

๓) กาหนดการประชุม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนกิจกรรม เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั
แผนปฏิบตั กิ ารรายยุทธศาสตร์ท่ี ๑: พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ประสิทธิภาพ
สูง ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ระยะ ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สรุปผลการประชุมและปิ ดการประชุม

หมายเหตุ:
- กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- อาหารว่างรับประทานในระหว่างดาเนินการประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง BB202
๑) หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเป้ าหมายหลักเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุน้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจดิจทิ ลั ของภูมภิ าคภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุง่ เน้นการเร่งสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ธุรกิจ SME และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการสนับสนุ นให้เกิดระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อ
การเติบโตของธุรกิจยุคดิจทิ ลั (Digital Business Ecosystem) ทัง้ นี้ ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อน
อย่างเป็ นรูปธรรมในระยะเวลา ๕ ปี มีกจิ กรรมสาคัญทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของการขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ทีจ่ าเป็ นต้องเร่งดาเนินการใน ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) พัฒนาธุรกิจ SME และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
ให้ทาการค้าดิจทิ ลั
(๒) ปรับเปลีย่ นธุรกิจ SME สู่การทาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (๓) พัฒนาภาคการเกษตร ภาคการ
ผลิต และภาคการบริการเพื่อมุง่ สู่การเป็ นประเทศไทย 4.0 (๔) เร่งสร้างวิสาหกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เริม่ ต้น (digital technology startup) เพื่อให้เป็ นฟั นเฟื องสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ลั (๕)
สนับสนุ นการวิจยั พัฒนา ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
-๖-

(๖) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ (๗) จัดตัง้ ศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูล
และศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจทีเ่ ป็ นระบบบริการแบบเปิ ด
๒) รูปแบบการประชุม

กลุ่มที่ ๑ ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตและการบริ การ

รูปแบบการประชุมจะแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม ตามลักษณะของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินมาตรการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังนี้
กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
กลุ่มที่ ๑ พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมและบริ การ
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงการคลัง
o สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
o ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 กระทรวงพาณิชย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
o กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
 กระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงอุตสาหกรรม
o กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
o สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 สานักนายกรัฐมนตรี

-๗-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๒ ปรับเปลีย่ นธุรกิจ SME สูก่ ารทาธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต และภาคการบริการ
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็ นประเทศไทย 4.0
กิจกรรมที่ ๔ เร่งสร้างวิสาหกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เริม่ ต้น
(Digital Technology Startup) เพือ่ ให้เป็ นฟั นเฟื อง
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ลั
หัวข้อเสริ ม (หากมีเวลาพอ)
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาธุรกิจ SMEs และกลุ่มเศรษฐกิจฐาน
รากให้ทาการค้าดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการวิจยั พัฒนา ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๗ จัดตัง้ ศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูลและศูนย์
ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจทีเ่ ป็ นระบบบริการแบบ
เปิ ด

กลุ่มที่ ๒ ภาคเกษตรและกลุ่มเศราฐกิ จฐานราก

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ภาคเอกชน
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาพันธ์สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(TFIT)
กลุ่มที่ ๒ ส่งเสริ มเกษตรกรและเศรษฐกิ จฐานราก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงการคลัง
o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
o ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
o ธนาคารออมสิน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
o กรมพัฒนาทีด่ นิ
o กรมส่งเสริมการเกษตร
o สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
o สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงพลังงาน
o สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 กระทรวงพาณิชย์

-๘-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ

หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาธุรกิจ SME และกลุ่มเศรษฐกิจฐาน
รากให้ทาการค้าดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๒ ปรับเปลีย่ นธุรกิจ SME สูก่ ารทาธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาภาคการเกษตรเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็ น
ประเทศไทย 4.0
กิจกรรมที่ ๗ จัดตัง้ ศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูลและศูนย์
ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจทีเ่ ป็ นระบบบริการแบบ
เปิ ด

หัวข้อเสริ ม (หากมีเวลาพอ)
กิจกรรมที่ ๔ เร่งสร้างวิสาหกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เริม่ ต้น
(digital technology startup) เพือ่ ให้เป็ นฟั นเฟื องสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการวิจยั พัฒนา ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

กลุ่มที่ ๓ อุตสาหกรรมดิ จิทลั และ Digital The Startup

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
o กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กระทรวงมหาดไทย
o กรมการพัฒนาชุมชน
o กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
 กระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงอุตสาหกรรม
o สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ภาคเอกชน
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่ ๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งให้อตุ สาหกรรม
ดิ จิทลั และวิ สาหกิ จดิ จิทลั เริ่ มต้น (Digital Tech
Startup)
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงการคลัง
o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
o ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
o ธนาคารออมสิน
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

-๙-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ

หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๒ ปรับเปลีย่ นธุรกิจ SME สูก่ ารทาธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๔ เร่งสร้างวิสาหกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เริม่ ต้น
(digital technology startup) เพือ่ ให้เป็ นฟั นเฟื องสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการวิจยั พัฒนา ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

หัวข้อเสริ ม (หากมีเวลาพอ)

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศ
ไทย
o สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
o สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
o สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
หน่ วยราชการอิ สระ
 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ภาคเอกชน
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาคม ATCI
 สมาคม ATSI
 สมาคม Tech Startup
 สมาพันธ์สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(TFIT)

๓) กาหนดการประชุม

-๑๐-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาธุรกิจ SME และกลุ่มเศรษฐกิจฐาน
รากให้ทาการค้าดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็ นประเทศไทย 4.0
กิจกรรมที่ ๗ จัดตัง้ ศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูลและศูนย์
ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจทีเ่ ป็ นระบบบริการแบบ
เปิ ด

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

สรุปสาระสาคัญ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๔)

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนเป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั ของยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (แบ่งกลุ่ม)

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุม จากตัวแทนของกลุ่ม (กลุ่มละ ๕ นาที)
ปิ ดการประชุม
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ:
- กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- อาหารว่างรับประทานในระหว่างดาเนินการประชุม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทวถึ
ั ่ งเท่ าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง BB205
๑) หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่
กลุ่มเกษตรกร ผู้ท่อี ยู่ในชุมชน ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีขอ้ มูล องค์ความรู้ ทัง้ ระดับประเทศและ
ระดับท้องถิน่ ในรูปแบบดิจทิ ลั ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก
และมีประชาชนที่รเู้ ท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทกั ษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีกิจกรรมเร่งด่ว นและสาคัญ (priority programs) ตามนโยบายของ
รัฐบาลทัง้ หมดจานวน 7 ด้านได้แก่ (๑) การพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของรั
่
ฐตามหลักการ
ออกแบบทีเ่ ป็ นสากล (๒) การพัฒนาศูนย์บริการดิจทิ ลั สาหรับชุมชน (๓) การสร้างเสริมความตระหนัก
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สาหรับประชาชน (๔)
การพัฒนาระบบคลังข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และเผยแพร่ขอ้ มูลสู่ประชาชน และการพัฒนาสื่อดิจทิ ลั
สาหรับประชาชน (๕) การบูรณาการการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าสู่โรงเรียนในพืน้ ทีห่ ่างไกล (๖) การบูร
ณาการบริการการเรียนรูร้ ะบบเปิ ดสาหรับมหาชน (๗) การพัฒนาบริการดิจทิ ลั เพื่อการเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพเบือ้ งต้น
-๑๑-

๒) รูปแบบการประชุม
รูปแบบการประชุมจะแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม ตามความเชื่อมโยงของกิจกรรมโดยมีหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องดังนี้

กลุ่มที่ ๑

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงกลาโหม
o สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กระทรวงการคลัง
o สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 กระทรวงการต่างประเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงคมนาคม
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
o สานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
 กระทรวงพลังงาน
o สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 กระทรวงพาณิชย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงมหาดไทย
o สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงยุตธิ รรม
o สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
 กระทรวงแรงงาน
o สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
o สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-๑๒-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเว็บไซต์
และแอพพลิเคชันของรั
่
ฐตาม
หลักการออกแบบทีเ่ ป็ นสากล
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และเผยแพร่ขอ้ มูลสูป่ ระชาชน
และการพัฒนาสือ่ ดิจทิ ลั สาหรับ
ประชาชน

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน







กลุ่มที่ ๒



กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ

o สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
o สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
o สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์
สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o กรมส่งเสริมการเกษตร
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
 กระทรวงมหาดไทย
o สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
o กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
 กระทรวงยุตธิ รรม
o สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
 กระทรวงวัฒนธรรม
o สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

-๑๓-

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนา
ศูนย์บริการดิจทิ ลั สาหรับชุมชน
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างเสริม
ความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์สาหรับประชาชน

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.)
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
o สานักงานปลัดกระทรวง (สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย:
กศน.))
 กระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
o สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์
 กระทรวงแรงงาน
o กรมการจัดหางาน
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand
Knowledge Park)
หน่ วยราชการอิ สระ
 กรุงเทพมหานคร (สานักงานกรุงเทพมหานคร)
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.)

-๑๔-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ

กลุ่มที่ ๓

 กระทรวงกลาโหม
o สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม
 กระทรวงวัฒนธรรม
o สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.)
o สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
o สานักงานปลัดกระทรวง (สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย:
กศน.))
 กระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
o กรมการแพทย์
o กรมควบคุมโรค
o กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
o กรมสุขภาพจิต
o กรมอนามัย
o สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
o สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
o สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
o สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
o สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

-๑๕-

กิจกรรมที่ ๕ การบูรณาการนา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าสูโ่ รงเรียน
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
กิจกรรมที่ ๖ การบูรณาการ
บริการการเรียนรูร้ ะบบเปิ ด
สาหรับมหาชน (Massive Open
Online Course: MOOC)
กิจกรรมที่ ๗ การพัฒนาบริการ
ดิจทิ ลั เพือ่ การเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพเบือ้ งต้น

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ

o สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์
หน่ วยราชการอิ สระ
 สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน)
 กรุงเทพมหานคร (สานักการแพทย์)
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.)
มหาวิ ทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (กรุงเทพ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๓) กาหนดการประชุม
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

สรุปสาระสาคัญ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๔)

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนกิจกรรม เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั
แผนปฏิบตั กิ ารรายยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างสังคมคุณภาพทีท่ วถึ
ั ่ งเท่าเทียม ด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (แบ่งกลุ่ม)

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุม จากตัวแทนของกลุ่ม (กลุ่มละ ๕ นาที)
ปิ ดการประชุม
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ:
- กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
-๑๖-

- อาหารว่างรับประทานในระหว่างดาเนินการประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิ จและสังคมดิ จิทลั
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง BB202
๑) หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั นัน้ มีเป้ าหมายเพื่อ
พัฒ นาก าลัง คนดิจ ิท ัล มุ่ ง เน้ น การสร้า งและพัฒ นาบุ ค ลากรวัย ท างานให้ม ีค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทัง้ ทีป่ ระกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยตรง
และทุกสาขาอาชีพ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ แบ่งกาลังคนดิจทิ ลั ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก กล่าวคือ บุคลากรวัยทางานทัวไป
่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั และผู้บริหารระดับสูง เพื่อก้าวไปสู่การที่ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางของ
ภูมภิ าคทางด้านกาลังคนดิจทิ ลั และสามารถผลิตกาลังคนทางด้านดิจทิ ลั ที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก ๗
กิจกรรม ดังนี้ (๑) การพัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ทส่ี อดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (๒) การถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (๓) การพัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
ดิจ ิท ัล ได้อ ย่า งรอบรู้ เท่ า ทัน การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี (๔) การสร้า งเครือ ข่า ยและดึงดูด
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จากต่างประเทศให้เข้ามาทางานและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั
บุคลากรภายในประเทศ (๕) การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้าน
ดิจทิ ลั (digital specialists) ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้มข้น (high-tech sector) ให้มคี วามรูแ้ ละ
ทักษะในระดับมาตรฐานสากล (๖) การจัดทาแผนและทิศทางการพัฒนากาลังคนด้านดิจทิ ลั (๗) การ
พัฒนาผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) รูปแบบการประชุม
โดยรูปแบบการประชุมจะแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม ตามลักษณะของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินมาตรการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังนี้
กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ทส่ี อดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ ๑
พัฒนา
ทักษะอาชีพ
ทัวไป
่

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ (Non-ICT)
ทัวไปและบุ
่
คลากรภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-๑๗-

กลุ่มที่ ๒
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ให้กบั SME
และ
ผู้ประกอบก
ารทัวไป
่

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
o กรมส่งเสริมการเกษตร
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงมหาดไทย
o กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงแรงงาน
o สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
o กรมการจัดหางาน
o กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
o สานักงานปลัดกระทรวง (สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย: กศน.))
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
มหาวิ ทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มที่ ๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั SME และ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิ ต การ
บริ การ
หน่ วยงานภาครัฐ

-๑๘-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาแผนและทิศทางการพัฒนา
กาลังคนด้านดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๗ การพัฒนาผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อเสริ ม (หากมีเวลาพอ)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและดึงดูดผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จากต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั บุคลากร
ภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านดิจทิ ลั (digital specialists)
ในสาขาทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้มข้น (high-tech sector)
ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในระดับมาตรฐานสากล

หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ทส่ี อดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ ๓
ผลิ ตและ
พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดิ จิทลั

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงพาณิชย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
o กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กระทรวงแรงงาน
o สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
o กรมการจัดหางาน
o กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สถาบัน
วิทยาการ สวทช.)
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
 กระทรวงอุตสาหกรรม
o กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ภาคเอกชน
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาพันธ์สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(TFIT)
กลุ่มที่ ๓ ผลิ ตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านดิ จิทลั
(Digital Specialist)
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

-๑๙-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและดึงดูดผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จากต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั บุคลากร
ภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๗ การพัฒนาผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อเสริ ม (หากมีเวลาพอ)
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๕ การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านดิจทิ ลั (digital specialists)
ในสาขาทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้มข้น (high-tech sector)
ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในระดับมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาแผนและทิศทางการพัฒนา
กาลังคนด้านดิจทิ ลั

หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ทส่ี อดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงแรงงาน
o กรมการจัดหางาน
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศ
ไทย
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สถาบัน
วิทยาการ สวทช.)
o สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
o สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
o สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
o สานักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การ
มหาชน)
ภาคเอกชน
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาคม ATCI
 สมาคม ATSI
 สมาคม Tech Startup
 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 สมาพันธ์สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(TFIT)

-๒๐-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและดึงดูดผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จากต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั บุคลากร
ภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาแผนและทิศทางการพัฒนา
กาลังคนด้านดิจทิ ลั
กิจกรรมที่ ๗ การพัฒนาผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อเสริ ม (หากมีเวลาพอ)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๕ การเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านดิจทิ ลั (digital specialists)
ในสาขาทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้มข้น (high-tech sector)
ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในระดับมาตรฐานสากล

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ

กลุ่ม/หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
 สมาคมระบบสมองกลฝั งตัวไทย (TESA)
 กลุ่ม Thai IoT Consortium
มหาวิ ทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (กรุงเทพ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล

๓) กาหนดการประชุม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

สรุปสาระสาคัญ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๔)

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนเป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนา
กาลังคนดิจทิ ลั เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
(แบ่งกลุ่ม)

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สรุปผลการประชุม จากตัวแทนของกลุ่ม (กลุ่มละ ๕ นาที)
ปิ ดการประชุม

หมายเหตุ:
- กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- อาหารว่างรับประทานในระหว่างดาเนินการประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดิจิทลั
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง BB202
๑) หลักการและเหตุผล

-๒๑-

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ประชาชนและภาคธุรกิจในการทา
ธุรกรรมออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบรองรับที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ ดูแลและ
คุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุค คลให้มกี ารนาไปใช้ประโยชน์ อ ย่างเหมาะสมภายในขอบเขตที่ได้รบั ความ
ยินยอม มีมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่ผบู้ ริโภคอย่างครบวงจรทีส่ ะดวก รวดเร็ว เมือ่ เกิดกรณีไม่
พึงประสงค์ กาหนดมาตรฐานข้อมูลที่เป็ นสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ่ไี ด้รบั การยอมรับเป็ นการ
ทัวไป
่ ระบบและข้อมูลมีความพร้อมต่อการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ ในการทาธุรกรรมระหว่างรัฐ
เอกชน และข้ามหน่ วยงาน ภาครัฐจัดทาชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทนั สมัย ชัดเจน เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒) รูปแบบการประชุม
เป็ น การจัด ประชุ ม ในลัก ษณะโต๊ ะ กลม ประกอบด้ว ยผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม หารือ จากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาควิชาการ จานวนผู้เข้าร่วมทัง้ หมด ๖๐ คน เพื่อพิจารณาและหารือในประเด็น
ต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง เช่น ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อ หาของแผนปฏิบตั ิการ การปรับปรุงแนวทางการ
ขับเคลื่อ นอย่างเป็ นรูปธรรม พิจารณารายชื่อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง (หน่ ว ยงานเจ้าภาพหลักและ
หน่ วยงานสนับสนุ น) อุปสรรคและข้อขัดข้องรวมถึงสิง่ ทีห่ น่ วยงานต้องการได้รบั การสนับสนุ นเพื่อให้
บรรลุผลอย่างเป็ นรูปธรรม
หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงกลาโหม
o สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กระทรวงการคลัง
o สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 กระทรวงการต่างประเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
 กระทรวงคมนาคม
o บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
o บริษทั รถไฟฟ้ า รฟท. จากัด
o บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จากัด
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ
หัวข้อหลักของการหารือ
กิ จ กรรมที่ ๑ การติ ด ตามและเฝ้ าระวั ง ระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ ยวด
กิจกรรมที่ ๒ เพิม่ บทบาทการทาธุรกรรมออนไลน์
กิ จ กรรมที่ ๓ ปฎิ รู ป ระบบกฎหมายที่ เ น้ น การ
ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การพัฒ นาดิจิท ัล ยกเลิก
กฎหมายทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่างๆ
กิ จ กรรมที่ ๔ การก าหนดมาตรฐานเพื่ อ การ
เชือ่ มโยงข้อมูล
กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์

-๒๒-

หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o สานักงานพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
 กระทรวงพลังงาน
o สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
o การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
o บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
o บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
 กระทรวงพาณิชย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงมหาดไทย
o กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
o การประปานครหลวง
o การไฟฟ้ านครหลวง
o การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี






o สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
o สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
o สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
o สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
o สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

-๒๓-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ

หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
หน่ วยราชการอิ สระ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี)
 กรุงเทพมหานคร (สานักป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)
ภาคเอกชน
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
 สมาคมผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
 สมาคมธนาคารไทย
 สมาคมความมันคงปลอดภั
่
ยระบบ
สารสนเทศ
 สมาคมผูด้ แู ลเว็บไทย

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ การฯ

๓) กาหนดการประชุม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๔)

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนกิจกรรม เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั
แผนปฏิบตั กิ ารรายยุทธศาสตร์ท่ี ๖: สร้างความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สรุปผลการประชุม และปิ ดการประชุม

หมายเหตุ:
- กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- อาหารว่างรับประทานในระหว่างดาเนินการประชุม
-๒๔-

แผนปฏิ บตั ิ การวาระแห่งชาติ : การพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ (smart city)
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้อง BB202
๑) หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็ นการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดย
คานึงถึงคุณภาพสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ อาศัยดิจทิ ลั เทคโนโลยี
ช่วยบริหารจัดการ และตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ปลอดภัย ไม่มอี าชญากรรม และเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูม้ กี ารพัฒนาอยูเ่ สมอ สาหรับคนทุก
กลุ่มในสังคม โดยให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานทีต่ งั ้ อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม สามารถตอบสนองความต้องการตามบริบทและศักยภาพของเมืองที่ต้องการพัฒนา อาทิ
การเป็ นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็ นเมืองต้นแบบการเกษตรอัจฉริยะ การ
เป็ นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ เป็ นต้น ที่พร้อมด้วยสิง่ อานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยการนาร่องดาเนินการใน
พื้นที่ต้นแบบความเป็ นเมืองอัจฉริยะ อาทิ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ใน
จังหวัดขอนแก่ น และบริเ วณพื้นที่ท่สี มั พันธ์กับระบบคมนาคมทางราง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษเป็ นต้น เป็ นต้น ดังนัน้ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) จึงเป็ น
กลไกสาคัญที่สอดรับอย่างดีกบั แผนพัฒนาของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0
และการพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) รูปแบบการประชุม
โดยรูปแบบการประชุม แบ่งเป็ นกลุ่มย่อย จานวน ๓ กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย
ผูเ้ ข้าร่วมหารือ จากทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ กลุ่มละ ๒๐ คน (จานวนผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด ๖๐
คน) ตามลักษณะของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินมาตรการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังนี้
หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
หน่ วยงานภาครัฐ
 กระทรวงกลาโหม
o สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กระทรวงคมนาคม
o กรมการขนส่งทางบก
o กรมทางหลวง
o กรมทางหลวงชนบท

-๒๕-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ
หัวข้อหลักของการหารือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดประกวด การ
สร้างเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนให้ม ี
หน่วยงานเมืองอัจฉริยะ (smart
city office) เกิดขึน้ ใน
ระดับประเทศและระดับเมือง

หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน
o บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
o การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
o การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 การรถไฟแห่งประเทศไทย
 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
o สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
 กระทรวงพลังงาน
o การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
o บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
 กระทรวงพาณิชย์
o สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงมหาดไทย
o กรมการปกครอง
o กรมการพัฒนาชุมชน
o กรมโยธาธิการและผังเมือง
o กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
o การประปานครหลวง
o การไฟฟ้ านครหลวง
o การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
 กระทรวงวัฒนธรรม
o สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
o ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยา ศาสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี
o สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
o ส านั ก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 กระทรวงศึกษาธิการ
o สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงอุตสาหกรรม
o สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
o ส านั ก งานบริห ารและพัฒ นาองค์ ค วามรู้ (ศู น ย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ: TCDC)
o สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

-๒๖-

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ
กิจกรรมที่ ๓ ปฎิรปู กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมการจัดเก็บ
ข้อมูล เชือ่ มโยงข้อมูล และเปิ ด
ข้อมูล
กิจกรรมที่ ๕ จัดงาน
conference ระดับประเทศและ
ระดับสากล
กิจกรรมที่ ๖ ผลักดันเมือง
ต้นแบบด้วยการวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรม

หน่ วยงานเจ้าภาพหลักและสนับสนุน

กิ จกรรมภายใต้แผนปฏิ บตั ิ
การฯ

หน่ วยราชการอิ สระ
 กรุงเทพมหานคร
 สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรุงเทพมหานคร (สานักงานกรุงเทพมหานคร)
 ส านั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 สานักงานตารวจแห่งชาติ
ภาคเอกชน
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
 สมาคมระบบสมองกลฝั งตัวไทย (TESA)
 กลุ่ม CCTV Consortium
 กลุ่ม Thai IoT Consortium
 บริษทั พัฒนาเมืองขอนแก่น จากัด
 บริษทั กรุงเทพธนาคม จากัด
 สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย
 หอการค้าเชียงใหม่
ภาควิ ชาการ
 ศูนย์วจิ ยั มหานครอัจฉริยะ
 ศูนย์วจิ ยั นครอัจฉริยะ
 สถาบันอาคารเขียวไทย
 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC

๓) กาหนดการประชุม
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนกิจกรรม เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั ในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (smart city)

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุม และปิ ดการประชุม
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
-๒๗-

หมายเหตุ:
- กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- อาหารว่างรับประทานในระหว่างดาเนินการประชุม

-๒๘-

