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พันธกิจ

วิสัยทัศน์

1 4

2 5

3 6

เสนอนโยบำย แผนระดับชำติ 

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ด้ำนสถิติ 

ดำ้นอุตุนิยมวิทยำ และสร้ำงควำม

เชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่ำงมั่นคงปลอดภัย

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรและ 

ยกระดับประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน

ภำครัฐผ่ำนกำรเชื่อมโยงสำรสนเทศ

จำกหลำยหน่วยงำนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

“เป็นผู้น�ำและผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0”

พัฒนำ บริหำรจัดกำร และก�ำกับ

ดูแล โครงสรำ้งพื้นฐำน

กำรสื่อสำร สำรสนเทศ และ

โทรคมนำคม เพื่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

บริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศ 

เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ รวมทั้ง

ส่งเสริมและพัฒนำกำรอุตุนิยมวิทยำ 

ให้มีประสิทธิภำพ ทันต่อเหตุกำรณ์ 

และตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของผู้ใช้บริกำร

ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอด

กำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้ง 

กำรพัฒนำก�ำลังคนดำ้นดิจิทัล

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศและยกระดับ

คุณภำพชีวิตของประชำชน

ก�ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผล

ตำมนโยบำย แผนระดับชำติ และ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

ด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้ำนสถิติ ด้ำนอุตุนิยมวิทยำ

และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมั่นคงปลอดภัย 
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6 ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ / เป้ำหมำยกำรให้บริกำรระดับกระทรวง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ของประเทศ

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ โดยการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชำชนเขำ้ถึงข้อมูล

และบริกำรที่เท่ำเทียมโดยผ่ำน

โครงข่ำยที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

ด้วยรำคำที่เป็นธรรม และจำ่ยได้

ประชำชน ภำครัฐ และเอกชน ได้รับบริกำร

ข้อมูลข่ำวสำรอุตุนิยมวิทยำ กำรแจ้งเตือนภัย

จำกสภำวะอำกำศ และกำรแจ้งขำ่วแผ่นดินไหว

ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์และมีมำตรฐำน

ก�ำลังคน มีควำมรู้และทักษะ

ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สำมำรถน�ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคม

ทุกภำคส่วนมีควำมเชื่อมั่น

ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ภำครัฐมีกำรปรับเปลี่ยน

กระบวนกำรท�ำงำน / 

บริกำรภำครัฐสู่ระบบดิจิทัล 

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรน�ำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมำใช้ในกำรท�ำธุรกิจ

ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

ที่ดีขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์

จำกเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาก�าลังคน

ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

สร้างและส่งเสริม

ความเชื่อมั่นในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ส่งเสริมการให้บริการ

แก่ประชาชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชน

ในรูปแบบดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 2563

1

5 6 7

2 3 4
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งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ�ำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563

   ส่วนราชการ	 งบประมาณ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,786.2583  

 1. ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) 717.6682  

 2. กรมอุตุนิยมวิทยำ (อต.)  1,793.5692  

 3. ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (สสช.)  1,594.3648  

 4. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) 934.4874 

 5. ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) 1,271.6503  

 6. ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 474.5184

จ�าแนกตามส่วนราชการ  หน่วย : ลำ้นบำท

   งบบุคลากร	 งบด�าเนินงาน	 งบลงทุน	 เงินอุดหนุน	 งบรายจ่ายอื่น

รวมกระทรวง  6,786.2583  1,273.4318 1,482.5230  1,335.5434  1,902.2741  792.4860 

• สป.ดศ.  717.6682   182.0751 251.7807 131.3332  132.1470 20.3322

• อต.  1,793.5692   428.2307 247.9427 1,108.1838 7.5987  1.6133

• สสช.  1,594.3648   612.2325 132.0807 96.0264 0.7445 753.2807 

• สดช.  934.4874    50.8935 850.7189  - 15.6152 17.2598 

• สศด.  1,271.6503   - - - 1,271.6503  -

• สพธอ.  474.5184  - - - 474.5184   -

จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย  หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง)

หมวดรายจ่ายจบประมาณกระทรวง/
ส่วนราชการ

งบประมาณ
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10 ผลงานส�าคัญ



	 	นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(Digital	Economy)	เป็นนโยบายที่ส�าคัญ

เกี่ยวข้องกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และสังคม	โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้กลไกดิจิทัลในการผลักดันการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศ	การขบัเคลือ่นเข้าสูค่วามเป็นดจิทิลัมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ

ในทุก	 ๆ	ด้าน	ซึ่งจะท�าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน 

ในโลกสมัยใหม่ได้	 ท้ังด้านการผลิต	และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง	และการใช้ดิจิทัล 

ให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น	ๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 

ภาคสื่อสาร	และบันเทิง	ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม	และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในด้านเทคโนโลยี 5G

ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

	 การขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 รวมถึง 

การขับเคลื่อนเทคโนโลยี	5G	ทั้งระบบ	และส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถ 

ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย	ี5G	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้อง

กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ถือเป็นภารกิจส�าคัญของรัฐบาล	 

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เพื่ออนาคตประเทศ01
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	 ดงันัน้	จงึได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่น	

5G	 แห ่งชาติขึ้น	 ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตร	ี 

ที	่133/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน	5G	

แห่งชาติ	ลงวนัที	่13	พฤษภาคม	2563	โดยมนีายกรฐัมนตรี 

เป็นประธานกรรมการ	 รองนายกรัฐมนตรี	 3	 ท่าน	 

เป็นรองประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง	(กค.	กก.	อว.	กษ.	คค.	ดศ.	พณ.	มท.	สธ.	อก.)	

หัวหน้าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	 (ส�านักงาน	 กสทช. 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออก	ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	หอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	

จ�านวน	5	คน	ร่วมเป็นกรรมการ	และมีปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นกรรมการและ

เลขานุการ	เพื่อท�าหน้าที่
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	 ก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 5G	 ของ

ประเทศไทยในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของ

เทคโนโลยี	5G	ภายหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ได้มีการประมูลคลื่นความถี่และมีการลงทุนขยายโครงข่ายใน

พืน้ทีต่่าง	ๆ 	เพ่ือให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้มกีารเตรยีมความพร้อม 

รองรับการใช้งานเทคโนโลย	ี5G	ดังกล่าว	ทั้งนี้	ในการก�าหนด

ทิศทางและนโยบายดังกล ่าวจะไม ่เป ็นการเกี่ยวข ้องกับ 

การประมูลคล่ืนความถี่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย ก คื น 

คลื่นความถี่ที่ ไม ่ได ้ ใช ้ประโยชน์	 

หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า	หรือน�ามา

ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น	 เพื่อน�า

คล่ืนความถี่ไปพัฒนาให้มีการใช้งาน

เทคโนโลย	ี5G	หรือรองรบัเทคโนโลยี

ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต	ตลอดจนเพือ่

ป ้องกันการเกิดป ัญหาข ้อพิพาท

ระหว ่างหน ่วยงานที่ถูกเรียกคืน 

คลื่นความถี่

	 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ	คณะท�างาน	และคณะท่ีปรกึษาเพือ่ช่วยเหลอื 

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการขับเคลื่อน	5G	แห่งชาติ	หรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย	 ตลอดจนด�าเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

01

02

03
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	 คณะกรรมการขับเคลื่อน	5G	แห่งชาติ	ภายใต้

การน�าของ	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	

ในฐานะประธานกรรมการ	และ	พลเอก	ประวติร	วงษ์สวุรรณ	 

รองนายกรัฐมนตรี	ในฐานะรองประธานกรรมการ	ได้มี

การประชุมฯ	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันศุกร์ที	่14	สิงหาคม	

2563	ณ	ตึกภักดีบดินทร์	ท�าเนียบรัฐบาล	โดยที่ประชุมฯ	

ได้พิจารณาและเห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการว่าด้วย

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี	 5G	 ของ

ประเทศไทย	ระยะที	่1	และโครงการน�าร่องการใช้ประโยชน์	 

5G	ของประเทศไทยในระยะสั้น	 ซ่ึงประกอบด้วย	2	

โครงการย่อย	 ได้แก่	โครงการน�าร่องเกษตรดิจิทัล 

ด้วยเทคโนโลยี	5G	และโครงการน�าร่องโรงพยาบาล

อัจฉรยิะ	(Smart	Hospital)	รวมทัง้ไดเ้หน็ชอบมาตรการ

ส่งเสรมิและเพิม่ประสิทธิภาพการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี	

5G	ในภาคอุตสาหกรรม

	 ทัง้นี	้โดยบทบาทของคณะกรรมการขบัเคลือ่น	5G	

แห่งชาต	ิจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี	5G	เพื่อสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมและทัดเทียมกับ 

นานาประเทศ	รวมทั้งสร้างบรรยากาศท่ีดีในการลงทุน 

ให้กับประเทศไทย	ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ 

ใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง	ๆ	ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทย	โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของรฐัและ

ประชาชนเป็นส�าคัญ
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN Digital Hub & Thailand Digital Valley) 

	 ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั	(สศด.)	เร่งพฒันาระบบนเิวศดจิทิลั	(Digital	Ecosystem)	

เพื่อสนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู	่4.0	และอนาคต	โดยร่วมสร้าง	Thailand	Digital	Valley	

ขับเคลือ่น	ASEAN	Digital	Hub	รองรบัอนาคต	และส่งเสรมิให้เกดิการลงทุนด้านนวัตกรรมดจิทิลั	

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน	โดยมีผลงานส�าคัญ	ดังนี้
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	 •	อาคารหลังแรก	“depa	Digital	One	Stop	Service	Centre”	 

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ท่ีสร้างแล้วเสรจ็และมกีารจองสทิธิเ์ช่า 

โดยเอกชนเต็มพื้นที่

	 •	ส�าหรับอาคาร	Digital	Co-creation	&	Innovation	Centre	อาคาร	

Digital	Edutainment	Complex	และอาคาร	Digital	Go	Global	Centre	 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ	ซึ่งทั้งหมดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี	2566

	 •	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสงัคม	ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั	(สศด.)	และบริษทั	หวัเว่ย	เทคโนโลย	ี

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จัดพธีิเปิดศูนย์	Thailand	5G	Ecosystem	Innovation	Center	

(5G	EIC)	เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลย	ี5G	ผสานความร่วมมือของ

ทัง้ระบบนเิวศ	ให้ประเทศไทยพร้อมเดนิหน้าสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั	ณ	อาคารดป้ีา	(depa)	

ลาดพร้าว	โดยศูนย์	5G	EIC	จะท�าหน้าที่เป็น	Sandbox	ช่วยพัฒนานวัตกรรม

ดิจิทัลส�าหรับแอปพลิเคชนั	5G	และบริการของอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	

สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจ	 ท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	

ธุรกิจ	Startup	ตลอดจนสถาบันการศึกษา	 ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทย 

ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน

	 •	ลงนาม	MOU	กับบริษัท	กราวิเทคไทย	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ด้านการ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการพฒันานวตักรรม

ไอโอที	 ในพื้นที่	Thailand	Digital	Valley	เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการ

พัฒนาวงการ	Maker	และ	Maker	Space	ในการด�าเนินการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดการน�าความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ ในด้าน	IoT	

ให้แก	่Startup	และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ของไทย	ซึ่งมีการ

ร่วมลงทุนมากกว่า	25	ล้านบาท

	 •	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกติคิณุ	ทรงเป็นองค์ประธาน

ในพิธวีางศลิาฤกษ์	อาคารหลังท่ีสอง	“Digital	Startup	Knowledge	Exchange	

Centre”	 ท่ีสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ	50	และมีบริษัทเอกชน	รวมถึง	 

Digital	Startup	จองสทิธิเ์ช่าพืน้ทีแ่ล้วกว่าร้อยละ	25
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โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิ
การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Smart Sign On)

	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 (สดช.)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสงัคม	ในฐานะหน่วยงานหลกัท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย

เพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสังคมดจิทิลั	ได้ด�าเนนิการโครงการ 

บรกิารอนิเทอร์เนต็ไร้สายโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์

สาธารณะ	ซึง่เป็นโครงการฯ	ทีส่่งเสรมิให้ประชาชนไม่จ�ากดั 

อายุ	การศึกษา	สถานะทางการเงินและสังคม	รวมถึง 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ	สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ

ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดย 

ไม่คดิค่าใช้จ่าย	การตดิตัง้จดุให้บรกิารอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี 

ในทีส่าธารณะ	กระจายอยูต่ามสถานทีช่มุชน	เช่น	สถานศึกษา	 

สถานบริการภาครัฐ	สถานีขนส่ง	รถไฟ	รถประจ�าทาง	 

ท่าอากาศยาน	และสถานที่ท่องเที่ยว	ซึ่งจากการให้บริการ

ทีผ่่านมา	มปีระชาชนได้รบัประโยชน์จากบริการเป็นจ�านวนมาก	 

แต่กพ็บปัญหาด้านการบรกิาร	เนือ่งจากมกีารบรหิารจดัการ

แยกกันตามแต่ละผู ้ ให ้บริการ	 ท�าให้ประชาชนต้อง 

ลงทะเบียนซ�้าซ ้อนหลายครั้งเมื่อเข ้าใช ้บริการกับ 

ผู้ ให้บริการที่แตกต่างกัน	ท�าให้เกิดความไม่สะดวกในการ

ใช้บริการ
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	 ในป	ี2563	สดช.	ต่อยอดโครงการ	Smart	Sign	On	ระยะที่	2	โดยร่วม

กับส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	กสทช.)	เพิม่จดุให้บรกิาร	ซ่ึงลงทะเบยีนครัง้เดยีว 

สามารถใช้ฟรไีวไฟกบัโครงการเนต็ประชารฐัและเนต็ชายชอบของ	กสทช.	ได้	 

ลดความยุง่ยากในการลงทะเบยีนใช้งาน	เปิดโอกาสให้ใช้งานได้ทกุฟรไีวไฟของ 

ผู้ ให้บริการที่ร่วมโครงการ	โดยโครงการ	Smart	Sign	On	ระยะท่ี	2	หรือ	

โครงการลงทะเบียนครั้งเดียวใช้	Username	และ	Password	เดียว	ส�าหรับ

ใช้ฟรีไวไฟกับผู้ ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ	ลดความยุ่งยากในการลงทะเบียน

การใช้งานฟรีไวไฟที่ผู้ ใช้งานต้องลงทะเบียนทุกครั้ง	สดช.	มีระบบตรวจสอบ

สิทธกิารเข้าใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็สาธารณะท่ีเชือ่มโยงกบัข้อมลูทะเบยีนราษฎร

ของกรมการปกครอง	รวมท้ังบูรณาการร่วมกับโครงการเน็ตประชารัฐ	และ

โครงการบรกิารอนิเทอร์เนต็ชายขอบของส�านกังาน	กสทช.	โครงการสมาร์ทซติี	้ 

จังหวัดภูเก็ต	 โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	รวมท้ังการให้

บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของผู้ ให้บริการภาคเอกชน

	 ส�าหรับผู้ ให้บริการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ประกอบด้วย	บริษทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากดั	(มหาชน)	บริษทั	แอดวานซ์	

อินโฟร์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	เอไอเอส	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากัด	 (มหาชน)	และส�านักงาน	กสทช.	

ประชาชนท่ีเป็นผู้ ใช้งานใหม่และผู้ ใช้งานเดมิสามารถเข้าใช้งานฟรไีวไฟในชือ่บรกิาร	@TH	WiFi	ด้วย	Username	และ	

Password	เดียวกันทั้งในรูปแบบผ่านหน้าเว็บไซต์และผ่านแอปพลิเคชัน	ทั้งนี้	โครงการ	Smart	Sign	On	ระยะที	่1	

เริ่มตั้งแต่ปี	2560

มีผู้ลงทะเบียนจ�านวน

9 แสนคน

โดยมีจ�านวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการฯ 16.5 ล้านครั้ง

อายุ 0 - 21 ปี

จ�านวน 3.4 แสนคน

อาย ุ40 - 54 ปี

จ�านวน 1.3 แสนคนอาย ุ22 - 39 ปี

จ�านวน 3.9 แสนคน

อาย ุ55 - 99 ปี

จ�านวน 4 หมืน่คน
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โครงการท่อร้อยสายลงใต้ดิน
	 บริษทั	ทโีอท	ีจ�ากัด	(มหาชน)	ได้ด�าเนนิการโครงการ

ท่อร้อยสายตามมติคณะรัฐมนตรี	 ซ่ึงให้กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดศ.)	ส�านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน ์	 และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	กสทช.)	บมจ.ทโีอท	ีและ	

บมจ.กสท	โทรคมนาคม	ร่วมด�าเนินการและจัดท�าแผน

ยทุธศาสตร์ก่อสร้างและบรหิารจดัการท่อร้อยสาย	และให้

บรษิทั	กรงุเทพธนาคม	จ�ากดั	พร้อมทัง้ให้ส�านกังาน	กสทช.	

กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่	พิจารณาร่วมกันเพื่ออนุญาต

การใช้สิทธิแห่งทางและให้ ใช ้พื้นที่ ในการก่อสร ้าง	 

โดยคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	

ได้มีมตแิต่งตัง้คณะท�างานบรหิารจดัการสายสือ่สารลงใต้ดนิ	 

โดยให้	ดศ.	และส�านกังาน	กสทช.	ร่วมกบั	กรงุเทพมหานคร	

(กทม.)	บมจ.ทีโอที	บมจ.กสท	โทรคมนาคม	กระทรวง

มหาดไทย	 (มท.)	 การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	และ 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	ร่วมด�าเนนิการ	โดยใช้ข้อมลู

คณะท�างานจัดท�าแผนแม่บทการจัดระเบียบสายสื่อสาร	

และในส่วนระดบัจงัหวดัและท้องถิน่	ให้จดัตัง้คณะกรรมการ 

บูรณาการน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน	ซึ่งมีเจ้าของพื้นที่เป็น

หลัก	ร่วมกับ	บมจ.ทีโอที	บมจ.กสทฯ	กฟภ.	หรือ	กฟน.	

โดยทิศทางการด�าเนินงานระหว่างปี	2563	–	2565	ของ	

บมจ.ทีโอที	มีดังนี้

	 ในปี	2563	บมจ.ทีโอที	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการโทรคมนาคม	11	ราย	ตกลง

จะใช้ท่อร้อยสายใต้ดินของ	บมจ.ทีโอที	และรับทราบมติ

การร่วมประชุมหารือแนวทางการน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน

พื้นที่กรุงเทพฯ	ในเส้นทางที่การไฟฟ้านครหลวงไม่มีการ 

รื้อถอนเสาไฟฟ้าและไม่มีสภาพบังคับ	ด�าเนินการในพื้นที่

ท่ีพร้อมให้บริการได้ทันที	12	 เส้นทาง	ระยะทาง	48.7	

กิโลเมตร	ตามที่	บมจ.ทีโอที	 เสนอพร้อมด�าเนินการได้

ภายใน	3	เดือน	โดยไม่ต้องท�า	Riser	หรือจุดเชื่อมต่อจาก

ท่อใต้ดินสู ่ริมทางเท้า	 (Footpath)	 โดย	บมจ.ทีโอที	 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โครงการน�าร่องน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน

ในพื้นที่กรุงเทพฯ	12	เส้นทาง

โครงการน�าร่องน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน

ในพื้นที่กรุงเทพฯ	76	เส้นทาง

โครงการสร้างท่อร้อยสาย 

ในพื้นที	่EEC

ได้จัดท�าแผนที่ดิจิทัลเพื่อระบุถึงพื้นที่ที่	บมจ.ทีโอที	 มีท่อ

ร้อยสายใน	กทม.	จ�านวน	2,500	กิโลเมตร	ให้กับ	กทม.	

ส�าหรับเข้ามาดูข้อมูล	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(รมว.ดศ.)	และคณะ	ได้ลงพื้นที่

ส�ารวจท่อร้อยสายของ	บมจ.ทีโอที	ณ	ถนนอโศกมนตรี	

บริเวณทางเท้าทั้ง	2	ฝั่ง	ซึ่งมีท่อของ	บมจ.ทีโอที	ว่าง 

ใช้งานได้	9	Subduct	และมีแนวท่อหลักอยู่ใต้ผิวถนน 

อกี	1	แนว	เส้นทางน้ีม	ีRiser	เข้าอาคารเพยีงพอส�าหรับ 

ผู้ประกอบการทุกรายตลอดเส้นทาง
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โครงการเน็ตประชารัฐ

	 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมด�าเนนิการ

จดัให้มโีครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสง	(Optical	Distribution	 

Network	:	ODN)	ไปยงัหมูบ้่านเป้าหมายทีม่ลัีกษณะเป็น

พื้นที่ซึ่งไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ครบ	24,700	หมู่บ้านเป้าหมาย	

เมือ่วนัท่ี	19	ธันวาคม	2560	พร้อมทัง้จดัให้มจีดุให้บรกิาร

อนิเทอร์เนต็แบบไร้สายสาธารณะประจ�าหมูบ้่าน	หมูบ้่านละ	 

1	จุด	โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ ใช้บริการที่ระดับความเร็ว

ไม่ต�่ากว่า	30	Mbps/10	Mbps	(Download/Upload)	

และเมือ่วนัที	่22	ธนัวาคม	2562	ได้ปรับเพิม่เป็น	100/50	

Mbps	(Download/Upload)	ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

การจดัสรรในครัง้แรก	โดยมจี�านวนผูล้งทะเบยีนท้ังหมด	

9,061,440	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

	 โครงข่ายเนต็ประชารฐัเป็นโครงข่ายทีร่ฐับาลลงทนุ	

ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ 

ใบอนุญาตจากส�านักงาน	กสทช.	 เชื่อมต่อโครงข่ายไป 

ให้บริการแก่ครัวเรือน	โดยท�าข้อตกลงกับกระทรวงดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	ซึง่กระทรวงฯ	ไม่คดิค่าใช้โครงข่ายฯ	 

ทั้งนี้	ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	สามารถเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์	Switch	ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ	ตามภาพ 

ในหน้าถัดไป	โดยผู้ขอใช	้Open	Access	Network	เป็น 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์	 ในจุด	A	 

(เป็นจุดเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตกับผู้ ให้บริการรายอื่น)	 

และ	จุด	B	(เป็นการเชื่อม	Drop	Optic	จาก	Session	

Description	Protocol	 :	SDP)	ของเน็ตประชารัฐไปยัง

บ้านเรือนประชาชน)	
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	 นบัแต่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการเปิดโครงข่าย

เนต็ประชารฐัครอบคลมุ	24,700	หมูบ้่าน	ตามหลกัการ	

Open	Access	Network	เมือ่วนัที	่25	มิถนุายน	2562	 

มีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมยื่นหนังสือแสดงความ

ประสงค์มายังส�านกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคม	จ�านวน	8	ราย	โดยได้ยนืยนัขอเชือ่มต่อในระบบ

บริหารจัดการการขอเชื่อมและใช้อุปกรณ์ในโครงข่าย 

เน็ตประชารัฐ	(MDES	Open	Access	 :	MDES-OA)	

สถาปัตยกรรมโครงข่ายโครงการเน็ตประชารัฐ
ส�าหรับการให้บริการ Open Access

จ�านวน	6	ราย	ซึง่คณะท�างานบรหิารจดัการการให้บรกิาร

โครงข่ายเนต็ประชารฐัแบบเปิด	(Open	Access	Network)	

ได้พิจารณาเห็นชอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในพื้นที่ที่ 

เสนอของผูข้อใช้ทัง้แบบมโีครงข่ายเป็นของตนเอง	และ

ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง	จ�านวน	6	 ราย	และ 

มผีูป้ระกอบการฯ	ลงนามในสัญญาแล้ว	4	ราย	โดยเปิด 

ให้บรกิารไปยงับ้านเรอืนประชาชนแล้ว	จ�านวน	255,696	

Subscribers	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2563)
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	 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	กิจกรรม	พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	

(Government	Data	Center	and	Cloud	service	:	GDCC)	เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทัลส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย	 

และยังสามารถช่วยลดภาระด้านงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการปรับปรุง 

หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานภายในหน่วยงานหรือกระบวนงานในการให้บริการ

ประชาชนให้มีความสะดวก	คล่องตัว	โดยการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

(Government Data Center and Cloud service : GDCC)

การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ02
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	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิ ทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สดช.)	 จึงได้ด�าเนินการ 

พฒันา	ตดิตัง้	บรหิาร	และดูแลระบบคลาวด์กลางภาครฐั	 

(Government	Data	Center	and	Cloud	service	 :	

GDCC)	เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัทีม่คีวามต้องการใช้งาน

ทรพัยากรทางคอมพวิเตอร์	อาท	ิเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย	 

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นโครงสร้าง 

พ้ืนฐานคลาวด์	(Cloud	Infrastructure)	ทีม่คีวามสามารถ

ในการรองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่	 

(Big	data)	และข้อมูลแบบเปิด	(Open	data)	เพือ่น�าไปสู่ 

การประยุกต์ใช้ขั้นสูง	เช่น	 Internet	of	Things	(IoT)	

ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 โดยระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	

(GDCC)	น้ี	จะท�าให้เกิดการพฒันาการท�างานของภาครฐั 

ให้มลัีกษณะเป็นแพลตฟอร์ม	(Government	as	a	Platform	 

:	GaaP)	ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้	 (Interoperability)	

ท้ังรูปแบบ	government	cloud,	private	cloud	และ	

public	cloud	และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน	(Open	

Platform)	 โดยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลท่ีมี

มาตรฐาน	ปลอดภัย	และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว	 ทันต่อ 

การใช้งาน	และตอบสนองต่อความต้องการ	ปรับกระบวนการ 

ท�างานและการให้บริการประชาชนให้เปลี่ยนเป็นรัฐบาล

ดิจทิลัไดอ้ย่างรวดเรว็	เป็นไปตามเป้าหมายของการพฒันา

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ป	ี(พ.ศ.	2561	-	2580)	

ได้อย่างยั่งยืน

	 กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

(สดช.)	ได้จัดเสวนา	Innovation	Live	Forum	ครั้งท่ี	1	

หัวข้อ	‘The	Next	Normal	ให้คนไทยก้าวทัน	เพื่อคนไทย

ทุกคน’	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2563	เพื่อโชว์วิสัยทัศน์

โครงการ	GDCC	สร้างศกัยภาพประเทศไทยด้วย	Big	Data	

สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและภาครัฐ	พร้อมระดม 

ยักษ์ ใหญ่ผู ้ ให้บริการดิจิทัล	CAT,	AWS,	Microsoft,	 

Huawei	ร่วมอปัเดตเทรนด์ระบบคลาวด์ภาครัฐ	Government	 

Cloud	จากทั่วโลก	เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาท
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มากโดยเฉพาะจากเหตุการณ์โรคระบาด	Covid-19	ที่ 

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได ้เตรียมพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อก้าวสู ่สังคมดิจิทัล	ท�าให้มีความพร้อม 

โดยเฉพาะด้านคลาวด์	ซึ่งกระทรวงฯ	ได้ผลักดัน	Cloud	

First	Policy	ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัพจิารณาเลือกใช้

เทคโนโลยีและบริการคลาวด์เป็นอันดับแรก	โดยเตรียม

พร้อมระบบโครงสร้างพืน้ฐานคลาวด์กลางภาครฐั	(GDCC)	

รองรับการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐอยู ่ในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งหมด	สอดคล้องกระแสของโลกท่ีก�าลังจะ

เปล่ียนเข้าสู่การประมวลผลแบบ	“Cloud	Computing”	

อย่างเต็มรูปแบบ	 เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา	

อังกฤษ	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	ที่ได้มีการก�าหนด

	 ปัจจุบันการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ	

Cloud	ท่ัวโลกมีอัตราการเตบิโตของ	Government	Cloud	

Service	เฉลีย่ทีร้่อยละ	13.4	ต่อปี	สดช.	จงึเร่งศกึษาความ

เป็นไปได้ ในรูปแบบต่าง	ๆ	ของคลาวด์	 ท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศไทยที่จะสามารถน�าระบบ	GDCC	ไปต่อยอดใน

อนาคต	เพื่อบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐมีความต่อเนื่อง

ของการใช้งาน	มคีวามปลอดภยั	และมีประสิทธภิาพในการ

จดัเกบ็ข้อมลู	มุ่งหวงัพฒันา	GDCC	เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน

ดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับ 

ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย	ซึ่งปี	2563	

โครงการ	GDCC	ได้ด�าเนนิการด้าน	Cloud	Infrastructure	

นโยบาย	Cloud	First	Policy	ส่วน	New	Normal	เป็นการ

ผลักดันรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนอง

นโยบาย	Social	Distancing	ซึ่งประเทศไทยมีความ

ก้าวหน้าเข้ามาสูก่ลุ่มประเทศท่ีม	ีEDGI	มากกว่า	0.75	จดัอยู่ 

ในกลุ่มสูงมากหรือ	 V1	 เป็นคร้ังแรก	 จากผลส�ารวจ 

รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์แห่งสหประชาชาต	ิปี	2020	โดยยงัมี 

โอกาสที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	และพัฒนา	

EGDI	ของประเทศให้ดียิ่งขึ้นอีก	 โดยเฉพาะการจัดท�า

โครงการอย่าง	GDCC	หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	 

ซึ่งเป็นแผนงานส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อผลักดัน	DIGITAL 

GOVERNMENT

ให้รองรบัการบรกิารได้อย่างน้อย	8,000	VM	(Visual	Machine)	 

มีมาตรฐานการคัดแยกข้อมูล	 (Data	Classification)	

ป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหล	ข้อมูลส�าคัญต้องอยู่ภายใน

ประเทศ	(Data	Localization)	ต้องมีการคุ้มครองข้อมูล	

และความปลอดภัยของข้อมูล	 (Security	&	Privacy)	 

มีระบบน�าร่องในการท�า	Data	Sharing	 มีการเปิดเผย 

แชร์	ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวน	15	

ชุดข้อมูล	(Pilot	15	Datasets)	โดยในแต่ละปีจะมีจ�านวน	

Dataset	เพิม่ขึน้	และในปี	2564	จะผลักดนัในการท�า	Data	

Sharing	โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก

28



	 ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ(สสช.)	ได้จัดท�าโครงการ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน	 ในลุ่มน�้า 

ทั่วประเทศจ�านวน	25	ลุ ่มน�้า	 (โครงการระยะที่	 1)	 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลการ

ใช้น�า้	โดยมีการบรูณาการข้อมลูทีห่น่วยงานต่าง	ๆ 	จดัเก็บ 

ไว้แล้ว	และส�ารวจข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนท่ียังไม่มีข้อมูล	

ทั้งนี้	 เพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลเพื่อน�าไปจัดท�าตัวชี้วัด

การจัดการน�้า	 (Water	Management	 Index	 :	WMI)	

เพ่ือให้ประเทศสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในลุ่มน�า้ 

ต่าง	ๆ 	ทัง้พืน้ทีใ่นเขตชลประทาน	พ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน	 

และพืน้ที่ในเขตเมือง	อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื	ลดความ

ซ�า้ซ้อนของข้อมูล	โดยสร้างระบบเพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูจาก

แหล่งต่าง	ๆ 	เข้าด้วยกนั	และน�าไปจดัท�าดชันช้ีีวดัเชงิระบบ 

และเชิงพื้นที่ในด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	ดัชนีชี้วัดด้านภัยพิบัติ	

ดัชนีชี้วัดด้านรายได้	ดัชนีชี้วัดด้านสุขอนามัย	เป็นต้น	

ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้อย่างยั่งยืน

ในลุ่มน�้าทั่วประเทศ จ�านวน 25 ลุ่มน�้า

	 เมือ่วนัที	่14	กรกฎาคม	2563	ส�านักงานสถติิแห่งชาติ	 

ได้จดัประชมุเพือ่น�าเสนอผลการส�ารวจ	และเผยแพร่ข้อมลู 

ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 ในหัวข้อ	“ดัชนีชี้วัดการจัดการน�้า	 

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน”	ภายใต้

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับ

พื้นที่	เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน	ใน

ลุ่มน�้าทั่วประเทศ	จ�านวน	25	ลุ่มน�้า	(โครงการระยะที	่1)	

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน

ของโครงการดงักล่าว	ซึง่	สาขาวชิาสถติ	ิและสถาบนัวจิยั

ทรัพยากรน�้าใต้ดิน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ร่วมกับ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลการใช้น�้า

ของครัวเรือนทั่วประเทศ	 ร่วมกับการน�าเข้าข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู ่แล้ว	 วิเคราะห์ข้อมูล	และ 

น�าเสนอผลการจัดท�าดัชนีชี้วัดการจัดการน�้า	 (Water	

Management	 Index	:	WMI)	ของประเทศไทย	ทั้งใน

ระดับต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	ลุ่มน�า้ต่างๆ	โดยมีดัชนีชี้วัด

การจัดการน�้า	8	มิต	ิและตัวชี้วัดต่างๆ	59	ตัวชี้วัด	ได้มา

จากการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการน�้าและการพัฒนาประเทศ	และน�าไปก�าหนด

รายการข้อมูลที่ต้องใช้	แล้วรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก

หน่วยงานต่าง	ๆ	มากกว่า	40	หน่วยงาน	และได้ท�าการ

ส�ารวจข้อมูลที่ต ้องการเพิ่มเติมในระดับครัวเรือน	 

และประเมินดัชนีช้ีวัดการจัดการน�้าของประเทศไทย 

ในระดับพื้นที่ย่อยทั้งในระบบขอบเขตการปกครอง	และ

ขอบเขตลุ่มน�้า
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	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(สศด.)	

ด�าเนินงานด้าน	Big	Data	ผ่านสถาบันส่งเสริม

การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ	

(Government	Big	Data	 Institute	 :	GBDi)	 

โดยมีผลงานส�าคัญ	ดังนี้			

การขับเคลื่อนโครงการ Big Data ของประเทศ
พัฒนาระบบข้อมูลด้าน Data Science,

Data Engineering และ Analytics 

	 •	ระบบ	Big	Data	ด้านสาธารณสุข	โดย	GBDi	ร่วมมือกับโรงพยาบาล

ทัว่ประเทศ	ทัง้โรงพยาบาลรฐัและเอกชน	ในการให้ความร่วมมอืเช่ือมโยงข้อมลู

ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอนุญาตให้แพทย์ 

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย	โดยผู้ป่วยเป็น

เจ้าของข้อมูล	และแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต่อเม่ือผู้ป่วยอนุญาตเท่านั้น	

มกีารก�าหนดชัน้ความลบั	เพือ่ให้ข้อมลูปลอดภยั	และเป็นไปตาม	พ.ร.บ.	คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ทั้งนี	้มีเครือข่ายโรงพยาบาล/โรงพยาบาลหลัก 

ของประเทศ	เข้าร่วมแล้ว	14	แห่ง	โดยเป็นครัง้แรกทีม่กีารรวมตวัของผูบ้รหิาร

โรงพยาบาลใหญ่ในประเทศไทยได้ครบถ้วนที่สุด
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	 •	ด�าเนินการจัดท�า	www.bigdata.go.th	และได้เปิดตัวไปเมื่อเดือน

เมษายน	2563	ทีผ่่านมา	โดยมีการน�าเสนอบทความ	ข่าวสาร	สาระความรูจ้ากท่ัวโลก 

ด้านการน�า	Big	Data	ไปใช้งานจริงในมุมมองต่าง	ๆ	และบทเรียนต่าง	ๆ	 

ให้ประชาชนผูส้นใจสามารถเข้าไปศกึษาสบืค้นได้ด้วยตวัเอง	อย่างน้อย	30	ชิน้งาน	 

รวมทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย	เช่น	facebook,	blockdit,	twitter	เพื่อให้เกิด	

Big	Data	ecosystem

	 •	ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญไปแล้วทั้งสิ้น	40	โครงการ	ครอบคลุมหน่วยงานภายใต้	16	กระทรวง	6	องค์กรอิสระ	

เช่น	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวง

สาธารณสุข	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นต้น	โดยมีการส่งมอบโครงการ

เรียบร้อยแล้ว	28	โครงการ	นอกจากนี้มีการลงนามความร่วมมือ	(MOU)	เพื่อท�าโครงการด้าน	Big	Data	คู่ขนานไปกับ

การพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับกระทรวง	คือ	กระทรวงแรงงาน	และระดับกรมหรือองค์กร	เช่น	กรมสรรพากร	กองทุน

บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	ธนาคารอสิลาม	ธนาคารออมสนิ	การเคหะแห่งชาต	ิและเตรยีมลงนามเพิม่เตมิกบักระทรวง

อุตสาหกรรม	SAM	เป็นต้น

	 •	พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่	 เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ 

ให้กับก�าลังคนภาครัฐ	 โดยด�าเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	 

ทั้งผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

ไปแล้วทั้งสิ้น	525	ราย	และได้ปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบ	online	เพื่อให้

สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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	 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ	 (กมช.)	 ได้ขับเคลื่อนภารกิจภายใต้การน�าของ	 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี	ซึ่งได้รับ 

มอบหมายจากนายกรฐัมนตรีให้ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการ	

โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ	ไปแล้ว	2	ครั้ง	เมื่อวันที่	

13	มกราคม	2563	และวันที่	17	เมษายน	2563	มีผลการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ	ดังนี้

การขับเคลื่อนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ภายใต้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ

03

 •	เร่งรดัการเตรยีมจดัตัง้ส�านกังานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คง 

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)	 ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานกลาง	 ท่ีดูแลเรื่อง 

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของประเทศ	และการพฒันาบคุลากรด้านความม่ันคง 

ปลอดภัยไซเบอร์ระยะเร่งด่วน	รวมท้ังได้มีการรายงานภาพรวมของพระราช

บัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562	(กฎหมายไซเบอร์)	

เพื่อก�าหนดแนวทางการป้องกัน	รับมือ	และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์	ส�าหรับการให้บริการหรือการประยุกต์ ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร	์

อินเทอร์เน็ต	โครงข่ายโทรคมนาคม	หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม	

อันอาจกระทบต่อความมัน่คงของรฐั	และความสงบเรยีบร้อยของประเทศ	และ

แผนการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรอง	โดยคณะกรรมการฯ	รับทราบและมอบหมาย

ให้ส�านกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเร่งรดัการด�าเนนิงาน

ตามแผน	โดยเฉพาะการจัดท�านโยบายและแผนด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ
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 •	การผลักดนัให้เกดิกลไกส�าคญัในระดบันโยบาย 

มีเรื่องส�าคัญที่ต้องเร่งผลักดันให้เกิดกลไกส�าคัญในระดับ

นโยบาย	 ได้แก่	 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการก�ากับดแูลด้านความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์	

(กกม.)	และคณะกรรมการบริหารส�านกังานคณะกรรมการ

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 (กบส.)	

รวมถึงการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษา 

 •	การเร่งรดัด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายไซเบอร์ก�าหนด ได้แก่	1)	การแต่งตัง้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์	 (กกม.)	 เพ่ือท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายและแผน

ส�าคัญ	ๆ	ให้เป็นไปตามทิศทางที่	กมช.	ได้ก�าหนดไว้	และหน้าท่ีหลักส�าคัญ 

อกีประการหนึง่	คอื	การดแูลและด�าเนนิการเพือ่รบัมอืกบัภยัคกุคามทางไซเบอร์	

และ	2)	การพิจารณาเห็นชอบประกาศ	กมช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต	ิ 

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนส�านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต	ิ(สกมช.)	ซ่ึงถอืเป็นอ�านาจหน้าท่ีท่ีส�าคญัในห้วงแรก

ของ	กมช.	

	 ทั้งนี้	การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน	กกม.	 

เพื่อให้	กกม.	สามารถท�าหน้าที่ที่กฎหมายไซเบอร์ก�าหนด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	ซึ่งมาตรา	12	แห่งพระราช

บัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์พ.ศ.	2562	

ก�าหนดให้	กกม.	มีกรรมการผูท้รงคณุวฒิุจ�านวนไม่เกิน	4	คน	 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ	ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่

ได้รับการสรรหาเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

ทั้ง	4	ด้าน	 ได้แก่	ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ด้าน

วิทยาศาสตร	์หรือด้านวิศวกรรมศาสตร	์และด้านกฎหมาย	

ด้านละ	1	คน

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เพื่อให้

ประเทศไทยมีความพร้อม	สามารถปกป้องและรับมือกับ

สถานการณ์ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีการดูแลรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงถือเป็นอ�านาจหน้าที่ 

ที่ส�าคัญของคณะกรรมการฯ

 •	 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต	ิเรื่อง	หลักเกณฑ์

การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	

	 การขับเคลื่อนของ	กมช.	ดังกล่าว	ถือได้ว่าเป็นการ

สร้างและผลักดันความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกลไก 

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของประเทศ	2	เร่ือง

ส�าคัญด้วยกัน	คือ	1.	การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ใน	กกม.	และ	2.	 เห็นชอบประกาศ	กมช.	เร่ือง	วิธีการ	 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการ	เพื่อเตรียมการให้เกิด

กลไกการขับเคลื่อน	สกมช.	ในขั้นตอนต่อไป
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	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ	เล็งเหน็ถงึความส�าคญัในการคุม้ครองและดแูล 

ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ซึ่งรัฐบาล 

ควรจะมีกลไกในการตรวจสอบ	เฝ้าระวัง	การเผยแพร่ข้อมูล	เน้ือหา	และข่าวสาร	 

ทีเ่ผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต	เพือ่รบัมอืกบัปัญหาข่าวปลอม	หรอืข้อมลูท่ีคลาดเคลือ่น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
(Anti-Fake News Center : AFNC)
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ไปจากความเป็นจรงิ	ตลอดจนเพ่ือให้ภาครฐัสามารถชีแ้จง	

ท�าความเข้าใจ	 รวมท้ังเผยแพร่ความรู ้ที่ถูกต้องให้กับ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มุ่งเน้นการสร้างความ

มั่นคงและความไว้วางใจในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

และสารสนเทศให้แก่ประชาชน	ด้วยการจัดให้มีระบบงาน	

เครื่องมือ	อุปกรณ	์สถานที	่และบุคลากรในการปฏิบัติงาน	

พร้อมท้ังด�าเนนิการพฒันาบุคลากรและเครอืข่ายผูป้ระสานงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ให้สามารถปฏิบัติงานด้าน 

การวิเคราะห์เนื้อหา	บริหารการข่าว	และการรับแจ้งเตือน

ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	ภายใต้ โครงการ	 “ศูนย์ต่อต้าน 

ข่าวปลอม	 (Anti-Fake	News	Center	 :	 AFNC)”	 

และด�าเนนิการประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง	

	 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	ได้เปิดด�าเนนิการอย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี	1	พฤศจกิายน	

2562	โดยได้มีการรับแจ้งเบาะแส	และติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ 

ข่าวปลอม	 ซ่ึงผลการด�าเนินงาน	ณ	 วันที่	 30	กันยายน	2563	พบว่า	 มีข้อความที่ 

ต้องคัดกรองทั้งหมด	18,696,750	ข้อความ	โดยช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด	

คือ	Social	Listening	Tools	จ�านวน	18,507,595	ข้อความ	คิดเป็นร้อยละ	98.98	 

รองลงมาคือ	 Line	Official	 จ�านวน	175,829	ข้อความ	คิดเป็นร้อยละ	 0.94	 

Facebook	จ�านวน	10,369	ข้อความ	คิดเป็นร้อยละ	0.06	และ	Official	Website	

จ�านวน	2,957	ข้อความ	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ตามล�าดับ	ซึ่งมีข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์

ด�าเนินการตรวจสอบทั้งหมด	18,750	ข้อความ	โดยหลังจากคัดกรองพบข้อความข่าว 

ที่ต้องด�าเนินการตรวจสอบ	จ�านวน	6,512	เรื่อง

รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน	ตลอดจนการสร้าง 

ความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร

อย่างมวีจิารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรอืส่งต่อในอนิเทอร์เนต็ 

หรือสื่ อสั งคมออนไลน ์ 	 ผ ่ านการ จัดกิจกรรมและ 

การประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบต่าง	ๆ 	อาท	ิการจดัแถลงข่าว	 

การจัดท�าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	การจัดกิจกรรมอบรม 

สร้างการรับรู้	และการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	

มีหน่วยเฉพาะกิจ	บุคลากร	และเครื่องมือ	เพื่อด�าเนินงาน

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ประเมินข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์	 

ซึง่สามารถตรวจสอบ	เชือ่มโยง	และระบตุ้นตอของข่าวสาร

เหล่านั้น	ตลอดเวลา	24	ชั่วโมง

	 เว็บไซต	์https://www.antifakenewscenter.com	
	 Facebook	:	Anti-Fake	News	Center	
	 Twitter	@	AfncThailand	(https://twitter.com/afncthailand)	
	 Line@antifakenewscenter 

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแส และเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
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	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

(สพธอ.)	 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย	 (ThaiCERT)	

เพ่ือรับแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ในการตอบสนองและจดัการต่อเหตกุารณ์ด้านความมัน่คง

ปลอดภัยคอมพิวเตอร์	 รวมถึงการให้การสนับสนุน 

ข้อมูลต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นต่อหน่วยงานเพื่อด�าเนินการแก้ไข

เหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง	โดยด�าเนินการวิเคราะห	์เฝ้าระวัง	

และตรวจจบัภยัคกุคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครฐั 

และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	

(Critical	Information	Infrastructure	:	CII)	ครอบคลุม 

ท้ังสิน้	250	หน่วยงาน	และ	1,500	เว็บไซต์	ด้วยการแจ้งเตอืน 

และระงับการโจมตีภายใน	1	 ช่ัวโมง	พร้อมท้ังให้บริการ

จัดเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลภายใต้การ

ด�าเนนิงานของศูนย์ดจิทิลัฟอเรนสิกส์	(Digital	Forensics	

Center)

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

(Secure Environment) และมีความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น (Trust)

ต่อระบบการให้บริการของรัฐ 

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ภายใต้การด�าเนิน

โครงการผลกัดนัเพือ่เปลีย่นผ่านสูร่ฐับาลดจิทิลัตามข้อก�าหนด 

ของกฎหมายธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์	สพธอ.	ได้ด�าเนินการ 

ประเมินและตรวจสอบความพร้อมด้านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศเชิงเทคนิคให้กับหน่วยงานภาครัฐ	

จ�านวน	250	หน่วยงาน	และจดัท�ารายงานการประเมนิและ

ตรวจสอบความพร้อมด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	

และรายการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ	รวมทั้งด�าเนินการ

ดูแลระบบการเฝ ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยให ้กับ 

การท�างานของหน่วยงานภาครฐั	(Government	Monitoring	 

System	:	GMS)	อย่างต่อเนือ่ง	โดยสามารถวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงสถิติการแจ้งเตือนและด�าเนินการเพื่อระงับหรือ 

ป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มี 

การเฝ้าระวังโดย	ThaiCERT	ภายใน	1	ชั่วโมงหลังจาก 

ได้รับการแจ้งเตือน	ซึ่งมีผลลัพธ์การตอบสนองตาม	SLA	

อยู่ที่ร้อยละ	94.68	พร้อมทั้งมีการวางแนวทางพัฒนา

แพลตฟอร์ม	Threat	Watch	เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง 

ภัยคุกคามไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

(สพธอ.)	ได้มีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อส�าหรับ

การเรียนรู ้	 เพื่อน�าเข้าระบบการเรียนรู ้ทางออนไลน์	

(e-Learning)	ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน	 (ส�านักงาน	 ก.พ.)	 และได้จัดท�าสื่อเพื่อ 

สร้างความตระหนักรู ้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน	

เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์	มั่นคงปลอดภัย	

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก	 เยาวชน	และผู้สูงวัย	 ให้มี 

ความตระหนักในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคล	 

รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์	สร้างพฤติกรรมและ

จริยธรรมที่ดีเก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต	 ท่ีสร้างสรรค	์

เป็นแบบอย่างที่ดีต ่อสังคม	 รวมท้ังสามารถรับมือ 

กับปัญหา	 ลดปัญหาความเส่ียงและความสูญเสีย 

การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 

และมั่นคงปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์

(Internet for Better Life)

จากการตกเป็นเหยือ่ภยัคกุคาม	ทัง้นี	้ได้มกีารเผยแพร่

เนื้อหาที่สร้างความตระหนักรู้ ในการใช้อินเทอร์เน็ต

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	ผ่านช่องทาง	Facebook	

Fanpage	 :	 Dek-D.COM	 –	 เด็กดีดอทคอม,	 

ชัวร์ก่อนแชร์	และ	Social	Media	อื่น	ๆ 	ของ	สพธอ.	

โดยมียอดการเข้าชมสะสมสูงถึง	5	ล้านการเข้าชม	

(reach)
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การพัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัล
(Digital Manpower)

	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (สศด.)	

มุ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	“คน”	สู่การเป็น	

“ทุนมนุษย์”	 (Human	Capital)	 ของประเทศ	 

ผ่านการพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล	และพลเมืองดิจิทัล

อย่างยั่งยืน	 โดยก�าลังคนดิจิทัลได้พัฒนาทักษะ

ดจิทิลัตัง้แต่ระดบัเยาวชนโดยการสร้างคร	ูCoding	

เพือ่ให้ครไูปสร้าง	Coder/Maker	ในโรงเรยีนต่อไป		

พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานที่ตรงกับโจทย์

ความต้องการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	 

ไปจนถึงผู้บริหารในองค์กรเพื่อเป็นผู้น�าด้านดิจิทัล	

การพัฒนาก�าลังคนและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรดิจิทัลของประเทศ 

04

ในส่วนพลเมืองดจิทัิลมุง่เน้นการส่งเสรมิให้เยาวชนไทย 

เข้าถึงหลักสูตรต่าง	ๆ	พร้อมเพิ่มทักษะความเข้าใจ 

ในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั	(New	Skill)	ท้ังการเรยีนรู ้

ด้าน	Coding	ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง	 

codingthailand.org	และส่งผ่านองค์ความรู้ ในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Literacy)	แก่นักศึกษา

จบใหม่	ผู้ว่างงาน	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	รวมถึง 

ผู้ที่ต้องการ	Up-Skill,	Re-Skill	ตนเองสู่การเป็น

ก�าลังคนดิจิทัล	มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้
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	 •	ส่งเสริมและผลักดันก�าลังคนให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล	ท่ีผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	

จ�านวน	16,400	คน	โดยเฉพาะในสาขาท่ีขาดแคลนของประเทศ	เช่น	Data	Science,	 IoT,	Programing,	AI,	Security	

เป็นต้น	ทั้งระดับ	Digital	Professional	ระดับ	Digital	Specialist	และระดับ	High	Demand	Skill

การพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล

	 •	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

วิทยาเขตศรีราชา	ด�าเนินโครงการจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล	หรือ	

Digital	Academy	Thailand	 (DAT)	 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล	 โดยการออกแบบและ

ปรับปรุงพื้นที่อาคารใช้สอยเดิมของ

มหาวิทยาลัยเพื่อก่อสร้าง	Co-Working	

Space	ห้องปฏบิตักิารด้าน	AI	และ	Data	

Science	ห้องอบรมพร้อมอปุกรณ์	เพือ่ให้ 

เป็นศนูย์กลางการสร้างบคุลากรทีม่คีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญในด้าน	AI	และ	Data	

Science	 ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาของรัฐในพื้นที่	 EEC	 

ในการพฒันาเครอืข่ายคอมพวิเตอร์แบบคลาวด์	ระบบวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์	แพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 

(Artificial	 Intelligence	Innovation	Infrastructure)	โดยแต่ละหลักสูตร

แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับ	Basic,	Intensive	และ	Advance	โดยมี

ผู้เข้าร่วมการอบรม	(output)	 ทุกหลักสูตรไม่น้อยกว่า	500	คนต่อปี	และ 

มีผู้ผ่านการอบรม	(outcome)	ไม่น้อยกว่า	300	คนต่อปี	มีผู้ประกอบการ 

เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	5	รายต่อปี	ท�าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ

ด้าน	AI	 ใน	EEC	ระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม	พันธมิตร 

ทัง้ในและต่างประเทศมาสร้างความร่วมมอืทีส่ามารถขยายผลได้ทัว่ประเทศ
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	 •	ผลักดันก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนสู่การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคเอกชน	 มุ่งสู่การพัฒนา

อุตสาหกรรมดิจิทัล	 ผ่านการให้ทุนการศึกษาด้วย

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษา 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 (depa	Digital	

Scholarship	 Fund)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้ 

ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 

เพ่ือสร้างก�าลังคนดิจิทัลให้รองรับความต้องการของ

อตุสาหกรรมและสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ	 

	 •	พฒันาผูน้�าด้านดจิทิลั	จ�านวน	2	หลกัสตูร	รวม

จ�านวน	127	คน	ได้แก่	1)	Digital	CEO	จ�านวน	83	คน	

2)	Chief	of	Digital	Agro	Business	จ�านวน	44	คน

โดยมุ่งเน้นกลุ่มทักษะที่ส�าคัญ	ดังนี้	 1)	 โปรแกรมเมอร	์

(Programmer)	 2)	 เทคโนโลยีหุ ่นยนต์	 (Robotic)	 

3)	เมคคาทรอนกิส์	(Mechatronics)	4)	การวิเคราะห์ข้อมลู	

(Data	Analysis)	5)	เทคโนโลยป้ีองกนัด้านความปลอดภยั	

(Adaptive	Security)	ทั้งนี้	กลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ	ได้แก	่

องค์กรเอกชน	หน่วยงานภาครฐั	สถาบนัเฉพาะทางของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน	ตลอดจน

นักเรียน	นักศึกษา	และบุคคลธรรมดาที่ได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานของผู้ขอรับการช่วยเหลือ

	 •	ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน	AI	ของประเทศ	 

โดยการเตรยีมสถานศกึษารองรบัการพฒันาคนในทักษะ

ใหม่	 ๆ	 มุ่งเน้นในการหาแนวทางความร่วมมือและ 

ผลักดันให้เกิดโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพ

ด้านปัญญาประดษิฐ์	Artificial	Intelligence	University	

Project	 (AI)	 เพื่อน�าไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัย	AI	 

โดยจดัท�าหลกัสูตรพฒันาก�าลงัคนด้านหุ่นยนต์	AI	และ	

IoT	โดยจัดให้มอีปุกรณ์	IoT	พร้อมทัง้พฒันาแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลในการเก็บข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

ขั้นสูง	ตลอดจนพัฒนาก�าลังคนด้านหุ่นยนต์	AI	และ	

IoT	 นอกจากนี้	 ยังมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

ด้านดิจิทัล	 ให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ในอนาคต	และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง 

พื้นฐานเพื่อการต่อยอดนวัตกรรม	 โดยผลักดันให้เกิด

โครงการ	Drone	University	เพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	

ส�าหรบัการพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัทีม่หีลกัสตูร

การเรยีนการสอนเกีย่วกบัอากาศยานไร้คนขบั	(Unmanned	 

Aerial	Vehicle	-	UAV)	หรือ	Drone	น�าไปสูก่ารเกดิสถาบนั

ด้าน	Drone	โดยมีหลักสูตรการเรียนด้าน	Drone	เพื่อใช้

เป ็นพื้นที่ส�าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลย	ีDrone
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	 •	ผลักดันให้ประชาชนมีความตระหนักรู ้	 สามารถ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัได้	โดยพฒันาทกัษะ

เด็ก	 เยาวชน	และประชาชน	ด้วย	Digital	Platform	กว่า	 

2.03	ล้านคน	ผ่าน	Digital	Skill,	Thai	Digizen,	Thai	Mooc,	

THAISKILL	และ	Coding	Thailand	ซ่ึงเป็นโครงการทีก้่าวเข้าสู ่

ปีท่ี	3	ต่อยอดผ่านโครงการ	Coding	School	Champions	 

เพือ่พฒันาศูนย์การเรียนรู้ด้าน	Coding	แห่งศตวรรษที	่21	มุง่ส่งเสรมิ 

สนบัสนนุและยกระดบัพืน้ทีก่ารเรียนรู้ด้าน	Coding	ในโรงเรยีน	

สร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้กว่า	10	แห่ง	ทั้งใน 

รปูแบบการเรียนรู้เชงิ	Edutainment	ผ่านแพลตฟอร์มการเรยีนรู ้

ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล

	 •	ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง	

โดยเตรยีมความพร้อมบคุลากรภาคธุรกจิ	 

ด้วยการพฒันาทกัษะความรูค้วามเข้าใจ 

ด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	รวมท้ัง 

มุ่งม่ันให้เยาวชนได้รับความรู้ทักษะ

ด้านดิจิทัล	 เพื่อเป็นพลเมืองดิจิทัล 

ท่ีมีความรับผิดชอบ	มีภูมิคุ ้มกันบน 

โลกออนไลน์	ตลอดจนริเริ่มขับเคลื่อน

การพฒันาทกัษะดจิทิลัในกลุม่ผูส้งูอายุ	

ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาส	ให้มีความ

เท ่าเทียม	 สร ้างขีดความสามารถ 

ในการใช้เป็น	ใช้ปลอดภยั	ใช้สร้างสรรค์	 

และใช้สร้างรายได้	กว่า	1,500	ราย
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	 	 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการด�าเนินงาน	

ท�าให้ผู้บริหารระดับสูง	(CEO)	ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	(CIO)	

และผู ้น�าองค์กรต้องเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 และ 

ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้กับองค์กรมากขึ้น	 

ปรับเปล่ียนวิธีการคิด	การวางแผน	การวางกลยุทธ์	รวมถึงการสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้รู ้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ 

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ในองค์กรเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	(สดช.)	 

ได้ให้ความส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดิีจิทัล

ดังกล่าว	จึงได้ด�าเนินโครงการจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัสงู	(CIO)	เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นภาครฐัไปสูอ่งค์กรดจิทิลั	

โครงการจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
(Digital Transformation) 
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(Digital	Transformation)	 เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักรู้ 

ในบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	(CIO)	

ผูช่้วยผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู	(CIO	Assistant)	ให้สอดคล้องกับ 

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว	โดยได้จัดการ 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(GCIO)	เป็นหลักสูตร

เข้มข้นส�าหรับผู้บริหารเพื่อ	Transform	องค์กรสู่	Digital	 เพิ่มประสิทธิภาพ 

และพัฒนาบริการของภาครัฐ	 สร้างกลยุทธ์เชิงดิจิทัลให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

พ.ศ.	2564	–	2580	ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที	่ 

7	สิงหาคม	–	18	พฤศจิกายน	2563	ณ	โรงแรม	Golden	Tulip	Sovereign	

พระราม	9	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้ผ่านการอบรม	จ�านวน	64	คน

	 ทัง้นี	้วัตถุประสงค์ของหลกัสูตรมุง่เน้นการสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านดจิทิลัให้กบั 

ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงและผูช่้วยผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู	

เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู ่องค์กรดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ไขปัญหาของประชาชน 

พร้อมกับส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัล	ซึ่งจ�าเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ

และเอกชนให้มุง่ไปสู่	Digital	Thailand	พร้อมกนั	โดยการน�าเทคโนโลยดีจิทัิล	

ข้อมูลขนาดใหญ่	และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการท�างานของรัฐให้ทันสมัย	รวดเร็ว	และปลอดภัย	อย่างมีคุณภาพ	

ดังนั้น	 บทบาทการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู ่รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นภารกิจ 

ความรบัผดิชอบหลกัของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูภาครฐั	หรือ	

Government	Chief	Information	Officer	(GCIO)	อกีทัง้เป็นเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง

กบับคุลากรภาครัฐทกุคนทีจ่ะต้องให้ความร่วมมอืกนัในการปรบัเปลีย่นทศันคติ

ในการท�างาน	 เรียนรู ้การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย	Platform	 เพราะ 

การให้บริการภาครัฐต่อจากนี้จะเปลี่ยนไป	ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ 

ได้มากขึน้	มกีารเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรฐั	ประชาชนจะได้รบับรกิาร

จากภาครัฐที่สะดวก	โดยการใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนใบเดียวด�าเนินการ

แบบ	One-Stop	Service	พร้อมน�าข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐ 

ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
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	 กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมด�าเนนิการ 

โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล	 (อสด.)	

เพื่อสร้างอาสาสมัครดิจิทัล	 (อสด.)	 ให้ครอบคลุม 

ทุกหมูบ้่านทัว่ประเทศไทย	เพ่ือเป็นตวัแทนกระทรวงดจิทิลั 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่	ท�าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ	 

ทีผ่่านการบรูณาการน�าไปสู่ชมุชน	เสริมสร้างทกัษะความรู	้ 

ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่	

โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เป็นก้าวแรกของการพฒันาอาสาสมคัรดจิทิลั	กระทรวงฯ	ได้วางกรอบการด�าเนนิการ 

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในระยะเวลา	2	ปีแรก	(พ.ศ.	2563	–	2564)	ตามรูปภาพดังนี้

ซึง่	อสด.	จะเป็นด่านแรกในการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล	และคอยแนะน�าบริการต่าง	ๆ	ให้กับประชาชน 

ในพืน้ท่ี	รวมทัง้เป็นแกนกลางในการประสานงานระหว่าง

ประชาชนและภาครัฐ	แจ้งข่าวสาร	ติดตามข้อร้องเรียน	

หรือรวบรวมความต้องการของชมุชนสือ่สารมายงัภาครัฐ	

ส่งผลให้เกิดนโยบายจากความต้องการของประชาชน	

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาดิจิทัลที่ยั่งยืนของ

ประเทศไทยต่อไป

44



	 สมรรถนะพื้นฐาน	อาทิ	ภารกิจและโครงการส�าคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	โดยเฉพาะท่ีด�าเนินการ 

ในส่วนภูมิภาค	ช่องทางในการประสานงานและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง	และบทบาทหน้าที่ของ	อสด.	ฯลฯ 

   

	 สมรรถนะด้านดิจิทัลต่าง	 ๆ	 ท่ีควรต้องมี	อาทิ	 

การรู้เท่าทันดิจิทัล	การใช้ดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาและ

สร้างโอกาส	และการปรับใช้ดิจิทัลในชวีิตประจ�าวัน	ฯลฯ	

พร ้อมทั้งได ้จัดท�าสื่อการสอน	 และคู ่มือประกอบ 

การพัฒนา	 อสด. 	 รวมถึ งพัฒนาแอปพลิ เค ชัน	 

“อาสาสมคัรดจิทิลั”	เพ่ือเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการท�างาน 

ของอาสาสมัครดิจิทัล	 (อสด.)	 อีกทั้งยังมีองค์ความรู้ 

ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง	 เพื่อพัฒนาต่อยอด 

ในด้านทีส่นใจต่อไป	โดยมีช่องทางในการตดิต่อประสานงาน	 

รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์	 “อาสาสมัคร

ดิจิทัล”	https://tdv.netpracharat.com/home	และ	 

Facebook	Fanpage	“อาสาสมัครดจิทิลั”และจะด�าเนนิการ 

จดัอบรมเพือ่สร้าง	“แกนน�าอาสาสมคัรดิจทัิล”	ในทุกอ�าเภอ 

ท่ัวประเทศ	ตามหลักสูตร	 “การพัฒนาอาสาสมัคร 

ดจิทิลั”	โดยคดัเลอืกจากเจ้าหน้าทีส่�านกังานสถติจิงัหวดั

เป็นแกนหลัก	 และเจ้าหน้าที่	 บมจ.ทีโอที ในพื้นที่	 

ซึง่ภายหลงัจากการอบรมแกนน�า	อสด.	จะต้องไปปฏบิติั

ภารกจิในการขยายผลเพือ่สร้างเครอืข่าย	อสด.	ในระดับ

หมู่บ้าน	 โดยการแนะน�าข้อมูลเกี่ยวกับ	อสด.	 ให้กับ

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย	อสด.	พร้อมทั้ง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	“อาสาสมัครดิจิทัล”	และ 

ลงทะเบียนสมัครเป็นเครือข่ายฯ	จากน้ันกระทรวงฯ	 

จะจัดส่ง	SIM	Card	และสื่อเพื่อการขยายผลของ	 

อสด.	ให้แกนน�าดังกล่าว	เพื่อใช้สร้างเครือข่าย	อสด.	

ในระดับหมู่บ้านต่อไป

01

02

	 และได้ก�าหนดสมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อจัดท�าเป็นหลักสูตร	“การพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล”	ซึ่งประกอบด้วย	
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	 “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”	ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย

และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	โดยเป็น 

การขยายผลและยกระดับการด�าเนินงานของ 

ศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชนเดมิ	ซ่ึงเริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ05

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ปี	พ.ศ.	2550	โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร	พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทของศูนย์ฯ	 

ให้ครอบคลุม	ทั้งการสร้างความเท่าเทียมกัน	และ

การลดความเหลื่อมล�้าในสังคมทางดิจิทัลและ 

การสร ้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล	 ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายท่ีส�าคัญ	คือ	

ประชาชนทุกกลุม่คน	รวมถึง	ผูสู้งอาย	ุคนพิการ	เดก็

และเยาวชน	สตรี	และผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อาศัย 

ในพื้นที่ห่างไกล

	 โดยเน้นบริการด้านการศึกษา	การเกษตร	 

การดูแลสุขภาพการค้าขาย	การบริการท่องเที่ยว	

และสวัสดิการสังคม	 ซึ่ งมีผลการด�าเนินการ 

ศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน/ศนูย์ดจิทิลัชมุชน	ในช่วง

ที่ผ่านมา	ดังนี้	ด้านจ�านวนศูนย์ฯ	ในปัจจุบันมีจ�านวน	

2,277	ศูนย์	กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 

ตามประเภทที่ตั้ง	 ได้แก่	ศาสนสถาน	สถานศึกษา	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และอื่น	ๆ	เช่น	

ศูนย์พัฒนาอาชีพ	 ท่ีว่าการอ�าเภอ	ศูนย์ผลิตภัณฑ ์

ชุมชน	เป็นต้น	ทั้งนี้	 ศูนย์มีการบริหารจัดการอยู่ใน 

รูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ซึ่งมีตัวแทนของ

ชุมชนเป็นผู้ดูแลศูนย์	และในส่วนของกระทรวงฯ	 
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ได้มอบหมายให้ส�านักงานสถิติจังหวัดในพื้นที	่

เป็นผูแ้ทนในการตดิต่อประสานงานในระดบัพืน้ท่ี	 

ด้านการให้บริการประชาชน	ศูนย์ฯ	 รองรับ 

การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ โดยเฉล่ีย

ประมาณ	3,750	คนต่อศูนย์ต่อปี	 รองรับ 

การให้บริการดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	

ทั่วประเทศได้กว่า	14,921,250	คนต่อปี

ส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	 

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ในฐานะผูร้บัผดิชอบ 

ในการขับเคลื่อนศูนย ์ดิจิทัลชุมชนของกระทรวงฯ	 

ได้มแีผนด�าเนนิงานในการส่งเสริม	สนบัสนนุ	และขับเคลือ่น 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	ในการให้บริการประชาชนตามนโยบาย

และแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ผ่านโครงการ 

และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 

ด�าเนินโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู ้	 ICT	ชุมชน 

สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	(การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน)	ระยะท่ี	1	จ�านวน	250	ศนูย์	เป็นการยกระดบัศนูย์ฯ	 

ในการให้บรกิาร	แก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมาของศูนย์การเรียนรู	้ICT	ชุมชนเดิม	เช่น	ปัญหา

อุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ ใช้ภายในศูนย์ฯ	 

มคีวามล้าสมยั	เส่ือมสภาพตามอายกุารใช้งาน	และปัญหา

ผูด้แูลศนูย์ฯ	ขาดแรงจงูใจในการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ
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	 ทัง้นี	้ส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	จะได้ขยายการด�าเนนิการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	

และพัฒนา	เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งในด้านต่าง	ๆ

เป้าหมายการพัฒนาศูนย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

การด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็ง
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ลดชองวางทางดานดิจ�ทัลของชุมชน

(Digital Divide in Local Province)

ขาดความตอเน�องของงบประมาณ

ในการบริหารจัดการศูนย

สถานที่ตั้งศูนยดิจิทัลชุมชน

ไมสอดคลองกับการใหบริการรูปแบบใหม

อุปกรณ ICT เส�อมสภาพและขาดคุณภาพ

ในการเช�อมตออินเทอรเน็ต

ขาดบุคลากรและผูดูแลศูนย

โครงการยกระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนสูศูนยดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

โครงการยกระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนสูศูนยดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

โครงการยกระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนสูศูนยดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมการเชาอุปกรณสนับสนุนศูนยดิจิทัลชุมชน

ระยะที่ 2 จำนวน 250 ศูนย

โครงการยกระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนสูศูนยดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมการเชาอุปกรณสนับสนุนศูนยดิจิทัลชุมชน

ระยะที่ 1 จำนวน 250 ศูนย

โครงการยกระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนสูศูนยดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมการเชาอุปกรณสนับสนุนศูนยดิจิทัลชุมชน

ระยะที่ 1 จำนวน 250 ศูนย

พัฒนาศักยภาพของประชาชนไทยสูพลเมืองดิจ�ทัล

(Develop Thai people to Digital Citizens)

สรางอาช�พ/รายไดเสร�มจากการใชประโยชนดิจ�ทัล

(Extra income from Digital Utilization)

เปนกลไกประชารัฐ1

2

3

4

6

7

8

9

5 10

ผูบร�หารศูนย/

ผูดูแลศูนยดิจ�ทัลชุมชน

เคร�อขายบูรณาการความเช�่อมโยง

การพัฒนาประชาชนไทย

อุปกรณดิจ�ทัล

และโครงขายประสิทธ�ภาพ

งบประมาณขับเคลื่อน

การดำเนินการ
สรางความรวมมือ

สรางโอกาสใหชุมชน

สรางรายได/สรางงาน

สรางการรวมตัวกัน

ของกลุมอาช�พ

พัฒนาว�สาหกิจชุมชน

เปนศูนยขอมูลขาวสารของชุมชน

เปนแหลงเร�ยนรูตามอัธยาศัย

และการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต

เปนแหลงแลกเปลี่ยนเร�ยนรู

และสรางเคร�อขาย

พัฒนาและสรางการเปลี่ยนแปลง

ของคนในชุมชน
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	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (สศด.)	ผลักดันผู้ประกอบการ

วสิาหกจิดจิทิลัเริม่ต้น	(Digital	Startup)	ของประเทศไทย	ด้วยการสนับสนนุ	

5	ด้าน	ได้แก	่1)	ด้านการเงิน	(Finance)	2)	ด้านความพร้อมของบุคลากร

ในบริษัท	Startup	(Capacity	Building)	3)	ด้านการสร้างเครือข่าย	Startup	

(Network)	4)	ด้านพืน้ทีใ่ห้แก่	Startup	(Infrastructure)		และ	5)	ด้านเทคนคิ	 

(Technical	Services)	โดยมีผลการด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้

การส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

	 •	Digital	Startup	จ�านวน	3	ราย	

ได้รบัเงนิทนุสนบัสนนุระดบั	Series	A	

(ประมาณ	33	-	495	ล้านบาท)	ได้แก	่

Arincare,	Infofed	และ	Haup

	 •	Digital	 Startup	 เกิดการ

เตบิโตและขยายธรุกจิอย่างก้าวกระโดด

ทั้งในและต่างประเทศ	จ�านวน	8	ราย

	 •	Digital	Startup	เข้าสู่การจดจัดต้ังบริษัท

ที่จดทะเบียน	และเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ	

(Digital	Startup	Business)	เกดิการพฒันาต่อยอด

สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล	จ�านวน	23	ราย

	 •	มีการลงนามความร่วมมือ	(MOU)	กับ	Daejeon	

Information	and	Culture	Industry	Promotion	Agency	

(DiCiA)	สาธารณรัฐเกาหลี	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้	 

Ministry	of	Science,	ICT	and	Future	Planning	มุ่งเน้น

ส่งเสรมิผูป้ระกอบการและ	Digital	Startup	ทีท่�าธรุกจิด้าน	

Software	และ	Digital	Content	รวมถึงเทคโนโลย	ีAR,	

VR	พร้อมทั้งจัด	 Business	Matching	 เพื่อศึกษา 

แลกเปลีย่นข้อมลู	ทัง้ด้านเทคโนโลย	ีการด�าเนนิธรุกจิ	และ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายตลาดในต่างประเทศ

49



	 •	พลเอก		ประยทุธ์	จันทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีและ	

นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต	์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	พบและหารอืร่วมกบักลุ่ม	Digital	

Startup	ประมาณ	39	บริษัท	ที่อาคารส�านักงาน	สศด.	 

เพือ่รบัฟังผลงาน	ความส�าเรจ็	ปัญหาอุปสรรค	ความคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะของ	Digital	Startup	ไทย	โดยนายกรัฐมนตรี 

ได้มอบแนวทางการส่งเสรมิ	Digital	Startup	ใน	7	ด้านส�าคญั

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	ดังนี้	 1)	ด้าน

เทคโนโลยีทางการเงิน	(FinTech)	ส�าหรับการพฒันาแก้ไข

ปัญหาท่ีมอียูปั่จจบุนั	เช่น	โครงการ	HackaTax	ควรขยายผล

ไปยงัเรือ่งอืน่	ๆ 	2)	ด้านเทคโนโลยทีางสุขภาพและการแพทย์	 

(HealthTech)	สามารถน�ามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุข	 เช่น	คิวรับยา	และลดคิวที่โรงพยาบาล	 

ควรมกีารท�าต้นแบบและขยายผลต่อไป	3)	ด้านเทคโนโลยี

ทางการเกษตร	(AgriTech)	สามารถน�าปัญหาการจัดพื้นที่

การเกษตร	(Zoning)	มาเป็นโจทย์ในการน�าเทคโนโลย ี

มาประยุกต ์ ใช ้ เพื่ อ ให ้ วางแผนการเพาะปลูกได 	้ 

ตัง้แต่การวิเคราะห์	การเชือ่มโยงราคา	และอุปทานในตลาด	 

4)	ด้านการศึกษา	(EdTech)	 เป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามา

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนของไทยจากอดีต 

สู่ยุคดิจิทัล	โดยเชื่อมโยงผู้สอนและผู้เรียนให้เข้าถึงกันได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว	5)	ด้านการบรหิารจดัการภาครฐั	

(GovTech)	สามารถน�าไปปรบัปรงุกระบวนการท�างานของ

ภาครฐั	โดยเฉพาะเรือ่งคนภาครฐั	ทีต้่องมกีารปรับเปลีย่น

เท่าทันยุคดิจิทัล	6)	ด้านการท่องเที่ยว	 (TravelTech)	

ประยุกต์เทคโนโลยีมาตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล	

พร้อมรวบรวมข้อมูลอ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเทีย่ว	 

และบริษัทน�าเที่ยว	สร้างสรรค์ประสบการณ์	ออกแบบ 

การท่องเทีย่วได้ด้วยตวัเอง	และ	7)	ด้านการเปลีย่นแปลง 

และประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั	(Digital	Transformation)	 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้า	

บริการ	และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
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	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(สศด.)	ส่งเสริม

และสนบัสนนุให้เกดิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ดิจิทัลให้กับกลุ ่มผู ้ประกอบการ	SMEs	 ให้เกิดต้นแบบ 

การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 รวมถึง 

ผู้ประกอบการหาบแร่	แผงลอย	เกษตรกร	ชุมชน	ประชาชน	

ได้เข้าถึงและได้ ใช้บริการ	ผลิตภัณฑ์	และบริการจาก	 

Digital	Startup	ไทย	โดยมีผลการด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้				

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล และสังคมดิจิทัล บนฐานความรู้อย่างทั่วถึง

และตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนส่วนใหญ่

	 •เพิ่มขีดความสามารถทางการแข ่งขันให ้ภาค

อุตสาหกรรมไทย	 ด ้ วย เทคโนโล ยีดิ จิ ทั ล 	 (D ig i t a l	

Transformation)	 และเป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกร 

กับผู ้พัฒนาเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ 

ขีดความสามารถในการแข่งขนั	ลดต้นทนุ	สร้างรายได้	ผ่านระบบ 

ทีส่�าคญัต่าง	ๆ	อาท	ิDrone,	Agriculture	Robot,	Automatic	 

Water	Supply,	Plant	House,	Agriculture	ERP,	Satellite	

Analysis,	Productivity	Analysis	และ	Digital	Agriculture	

Market	 เป็นต้น	พร้อมรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล	ภายใต้การใช้ชีวิตรูปแบบใหม	่(New	Normal)	โดยมี

การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิ ทัลให ้กับกลุ ่มผู ้ประกอบการ	 SMEs	 เกิดต ้นแบบ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั	จ�านวน	55	ราย	 

รวมถึงผู้ประกอบการหาบแร่	แผงลอย	 เกษตรกร	ชุมชน	

ประชาชน	ได้เข้าถึงและได้ ใช้บริการ	ผลิตภัณฑ์	และบริการ

จาก	Digital	Startup	ไทย	กว่า	4,000	ราย

	 •	มีการน�าเทคโนโลยีจาก	Digital	Startup	และ 

ผู้ประกอบการดิจิทัลไทยถ่ายทอดลงสู่ชุมชนเป้าหมาย 

ทั่วประเทศ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นสู่ชุมชนดิจิทัล	(Digital	Community)	โดยผลักดัน

ชุมชนให้เกิดการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	 เพิ่มรายได้	และสร้างโอกาส 

ทางอาชีพ	กว่า	200	ชุมชน	ทั่วทุกภูมิภาค	ภายใต้แนวคิด	

“ชุมชนคิด	ชุมชนเลือก	ชุมชนท�า	เพื่อชุมชนยั่งยืน”	อาทิ	

ระบบ	Point	of	Sale	(POS),	ระบบ	Enterprise	Resource	

Planning	(ERP),	ระบบ	IoT	เพ่ือการจัดการน�้า,	ระบบ	

Smart	Farm,	ระบบ	Machine	Learning,	Digital	Platform	

Services,	Smart	Agriculture	Technology,	Sensor	

Drone,	Intelligent	Application	เป็นต้น
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	 ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั	(สศด.)	ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 

ของประเทศ	เร่งสร้างเครือข่ายการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะร่วมกบันานาชาต	ิรวมถึงการจดัประชมุคณะกรรมการฯ	 

เพื่อเร่งขับเคลื่อน	Smart	City	ผลักดัน	40	เขต	ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะใน	27	จังหวัด	สู่เมืองอัจฉริยะ	รองรับ

การใช้ชีวิตวิถีใหม่	หรือ	New	Normal	โดยมีผลการด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้

06
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศสู่การเปลี่ยนแปลง

ด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

	 •	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ีน�าทมี	 

Smart	City	ไทยเข้าร่วมงาน	2019	ASEAN-ROK	Smart	

City	Fair	งานนิทรรศการส�าคัญประจ�าปีของสาธารณรัฐ

เกาหลี	 ท่ีจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 

เมอืงอจัฉรยิะ	แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	 

รวมท้ังยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชนในกลุม่ประเทศ

อาเซียน	และสาธารณรัฐเกาหล	ีควบคู่กับการประชุมผู้น�า

ระดับสูงในหลายด้าน	 เนื่องในวาระครบรอบ	 30	ปี	 

การประสานความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ประเทศอาเซยีน	และ 

สาธารณรฐัเกาหลี	(ASEAN-ROK	Commemorative	Summit)	 

โดยมีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 และ 

ผูอ้�านวยการใหญ่	สศด.	เข้าร่วมงานด้วย	ทัง้นี	้สศด.	ได้เข้าร่วม 

จดัแสดงนทิรรศการ	2	ส่วนส�าคญั	ได้แก่	นทิรรศการเกีย่วกบั 

เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน	(ASEAN	Smart	Cities	

Network	หรอื	ASCN)	และอกีส่วนเป็น	“Thailand	Pavilion”	 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
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ท่ีจัดแสดงเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจและแสดงความ

ก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ของประเทศไทย 

ผ่านสือ่รปูแบบต่าง	ๆ	นอกจากน้ี	นายพทุธพิงษ์	ปณุณกันต์	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ	 เป็นประธานร่วมกับ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทีด่นิ	โครงสร้างพืน้ฐาน	และคมนาคม	 

สาธารณรัฐเกาหลี	 ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลีด ้ านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 

(The	ASEAN-ROK	Ministerial	Meeting	on	Smart	City)	 

ทั้งนี	้ตามที่รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้	สศด.	รับผิดชอบ

ด�าเนนิการนัน้	จะมแีนวทางการด�าเนนิการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 

ในประเทศไทยร่วมกัน	5	ด้าน	 คือ	1)	การร่วมศึกษา 

ความเป็นไปได้ของเมอืงอจัฉรยิะในประเทศไทย	(K-SCON)	 

2)	การร่วมลงทุนในเมืองอจัฉรยิะผ่าน	Plant	Infrastructure	 

and	Smart	City	Fund	(PIS	Fund	)	3)	Infrastructure,	

and	Smart	City	Fund	(PIS	Fund)	4)	การจัดตั้งศูนย์

ประสานงานความร่วมมืออัจฉริยะอาเซียน-เกาหลีขึ้น 

ในประเทศไทย	และ	5)	การพฒันาโปรแกรมการพฒันาทักษะ 

ด้านเมืองอัจฉริยะ	และการจัดงานมหกรรมสัมมนาและ

นิทรรศการนานาชาติเมืองอัจฉริยะไทย-เกาหลี ใต ้	 

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้	สศด.	 ยังได้ลงนามความร่วมมือ 

ด ้านการขนส ่งและการพัฒนาการตั้ งถิ่นฐานของ 

เมืองอัจฉริยะ	ร่วมกับ	Korea	Transport	Institute	Korea	

Transport	 Institute	และ	Korea	Research	Institute	 

for	Human	Settlements	ของเกาหลีใต้อีกด้วย
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	 •	พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง	 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 

ครั้งที่	 1/2563	 ร่วมหารือเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย	 

เร่งพจิารณาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นและบรหิารโครงการเมอืงอจัฉรยิะ	 

รวมถงึเตรยีมปรบัแผนด�าเนนิงานให้ตรงตามนโยบายการพฒันาประเทศมุง่ให้

เกิดผลส�าเร็จ	สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	และการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	

(New	Normal)	พร้อมสานต่อความร่วมมือเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน	

(ASEAN	Smart	Cities	Network)	ประจ�าปี	2563	โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฯ	 

พิจารณาเห็นชอบให้	สศด.	ด�ารงต�าแหน่ง	Chief	Smart	City	Officer	 

(CSCOs)	ร่วมกับส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)	 

กระทรวงคมนาคม	และส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	 

(สนพ.)	 กระทรวงพลังงาน	 เป็นผู ้แทนประเทศไทย	 

เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ

อาเซียน	ครั้งที	่3	(3
rd
	ASEAN	Smart	Cities	Network	

Annual	Meeting)	ณ	เมอืงฮานอย	สาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวียดนาม	ทั้งนี้	สศด.	 ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

ผ่านระบบการประชมุทางไกล	โดยมกีระทรวงการก่อสร้าง	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เป็นเจ้าภาพจัดงาน	 

ในฐานะที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียนประจ�าปี	2563	

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับรอง

เอกสารจ�านวน	3	ฉบับ	ได้แก่	ข้อก�าหนดการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน	หลักเกณฑ์

การพฒันาเครอืข่ายเมอืงอจัฉรยิะ	และแนวทางการขยาย

เครือข่ายสมาชิกเมืองอัจฉริยะตั้งแต่ปี	2565	เป็นต้นไป	

จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์การพัฒนาเมือง

อัจฉริยะของเมืองต่าง	ๆ	ในกลุ่มประเทศอาเซียน	และ

แลกเปล่ียนแนวทาง	ประสบการณ์ของแต่ละประเทศ

สมาชิกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)
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	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(ปณท)	ได้ตอบสนอง

นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกร

กระจายผลผลติทางการเกษตร	รวมท้ังอ�านวยความสะดวก 

ให้ประชาชนได้บริโภคผลไม้สด	 โดยไม่ต้องเดินทาง 

ออกจากที่พักอาศัย	สนับสนุนมาตรการในการป้องกัน	

COVID-19	ผ่านโครงการ	 “สั่งผลไม้สด	ส่งถึงบ้าน	 

ช่วยเหลอืเกษตรกรไทยแฮปป้ี”	โดยได้ปรบัอตัราค่าบรกิาร 

ส�าหรับการขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตร

ประเภทผลไม้สดตามฤดกูาล	ด้วยระบบงาน	EMS	ในประเทศ	 

เป็นอตัราเหมาจ่าย	ซึง่ต�า่กว่าอตัรา	EMS	ปกต	ิเพือ่ช่วยเหลอื 

สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร	และเกษตรกรทั่วไป 

ทีจ่�าหน่ายผลผลติผ่านช่องทางออนไลน์	รวมถงึประชาชน

ทัว่ไปให้สามารถส่งผลผลิตทางเกษตรได้ในอตัราประหยดั

07

โครงการให้บริการขนส่งและกระจาย

ผลผลิตทางการเกษตร ประเภทผลไม้สดตามฤดูกาล

ด้วยบริการ EMS ในอัตราเหมาจ่าย

การขับเคลื่อน/ส่งเสริม
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
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	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

(สพธอ.)	ได้เปิดรับสมคัรผู้ ให้บรกิาร	(Service	Provider)	

ในการขอรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ	 ซ่ึงจะเป็นตัวแทนบริษัทหรือผู้ประกอบการ

รายย่อยต่าง	ๆ 	ในการน�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษอีเิล็กทรอนกิส์	 

(e-Tax	Invoice)	และใบรับอิเล็กทรอนิกส	์(e-Receipt)	

ไปยงักรมสรรพากรได้อย่างถกูต้อง	เมือ่วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	

2563	ถือเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ 

ในการให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

การบริการรับรองระบบสารสนเทศ

ของผู้ให้บริการน�าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Service 

Provider Certification for e-Tax Invoice & e-Receipt

สร้างความโปร่งใสทางการค้า	เพ่ิมความสะดวก	ลดต้นทุน 

ในการน�าส่งภาษีของบริษัทหรือผู้ประกอบการรายย่อย 

ที่ไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง	ซึ่งเป็นการต่อยอด 

ความร่วมมอืระหว่าง	สพธอ.	และกรมสรรพากร	ท่ีได้ลงนาม	 

“บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืดา้นการตรวจรบัรองระบบ

สารสนเทศของผู้ ให้บริการน�าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	

และผู้ ให้บริการจัดท�าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์”	เม่ือวันที่	

4	มิถุนายน	2562	ปัจจุบันมีผู้ ให้บริการได้รับการตรวจ

รับรองแล้วจ�านวน	12	ราย
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	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 ได้ ใช้พาณิชย์

อเิล็กทรอนกิส์เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาชมุชน	ลดความเหลือ่มล�า้	เพ่ิมรายได้	 

และสร้างชาติอย่างยั่งยืน	 โดยการส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตและ

บริการในการเข้าถึงตลาดนั้น	ในระยะท่ีผ่านมา	สพธอ.	ได้ด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่าย	เช่น	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ด้านพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ให้สามารถท�าการวางขายสนิค้าบนตลาดออนไลน์ได้แล้ว 

ท้ังสิ้น	15	ชุมชน	และยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์ไปแล้วกว่า	84	

สนิค้า/รายการ	ด้วยการพัฒนาศกัยภาพให้ชมุชนด้านพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ได้

การยกระดับสินค้าชุมชนด้วย e-Commerce

ด�าเนนิการทัง้รปูแบบการลงพืน้ทีเ่พือ่พฒันาศกัยภาพ	และการพฒันาศกัยภาพ

ให้ชุมชนผ่านการใช้เครื่องมือออนไลน์	 (โดยเฉพาะช่วงการระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	COVID-19)	โดยครอบคลุมความรู้เนื้อหาและทักษะ

ด้านอ่ืน	ๆ	เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของการท�าพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์แบบเข้าใจง่าย	 

เช่น	การพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ตลาดออนไลน์	การรู้จักใช้เครื่องมือ

ช่องทางการตลาดออนไลน์	ผ่านเว็บไซต์	ผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	 

(e-Market	Place)	และผ่านสื่อสังคมออนไลน	์(Social	Media)	การช�าระเงิน

ทางอเิลก็ทรอนกิส์	การใช้บรกิารขนส่งและโลจสิตกิส์	การบรหิารจัดการออเดอร์ 

และร้านค้าออนไลน์	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยและ

การรกัษาความเป็นส่วนตวัในโลกออนไลน์	โดยผลการพัฒนาศกัยภาพให้ชมุชน

จะน�าไปสู ่การถอดบทเรียนของการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป	

57



	 นอกจากนี้	 จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตของคนไทยตลอดระยะเวลากว่า	8	ปี	พบว่า	

การพัฒนาศกัยภาพด้านการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	

พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส ์	 และการใช ้ประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ของคนไทยในแต่ละกลุ่ม	

(นกัเรยีน	นกัศกึษา	ผูส้งูอาย	ุประชาชนทัว่ไป	ผู้ประกอบการ)	 

ยังมีความจ�าเป็นและทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	 ท้ังการ

สร้างความเข้าใจ	ความตระหนักรู้	ตลอดจนการพัฒนา

องค์ความรู้ ใหม่	สพธอ.	จึงได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาศกัยภาพด้านทีเ่กีย่วกบั 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 

ให้แก่ผูป้ระกอบการ	นกัศกึษา	และประชาชน	รวมแล้วกว่า	 

2,500	คน	และพัฒนาหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

ในรปูแบบ	e-Learning	เพือ่พฒันาทกัษะและองค์ความรู ้

ของประชาชนให้สามารถรองรับความต้องการของ 

ภาคอุตสาหกรรม	ภาคธุรกิจ	ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้
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	 แหล่งรวบรวมข้อมูลทางสถิติด ้านธุรกรรม 

ทางอเิลก็ทรอนกิส์และพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีสามารถ

สนบัสนนุผูบ้รหิารในการวางนโยบายและตดัสนิใจ	และ

สนบัสนนุผูป้ระกอบการด้านข้อมลูประกอบการวางแผน

การตลาด	 ท้ังยังก�าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต 
(Data Bureau for Future Economy and Internet Governance)

ด้วยออนไลน์	และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการเติบโต

ผ่าน	e-Commerce	ในแต่ละอุตสาหกรรม	ในขณะเดียวกนั 

ก็เป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญของประเทศเพื่อใช้ศึกษาวิจัย

ต่อยอด	และเปรยีบเทียบกับประเทศต่าง	ๆ	อนัจะน�าไปสู่ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมสากล	

	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 ได้ด�าเนินการ

ส�ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย	(Value	of	e-Commerce	

Survey	 in	Thailand)	และส�ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	

(Thailand	 Internet	User	Behavior)	อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2563	ได้มีการส�ารวจ

พฤตกิรรมผู้ ใช้อนิเทอร์เนต็ฯ	 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

แชร์ข่าวปลอม	(Fake	News)	 

เพิ่มเติม	 อีกทั้งรวบรวม	

ส�ารวจ	และวิเคราะห์ข้อมลู

ส ถ า น ก า รณ ์ ท่ี ส� า คั ญ 

จากแหล่งต่าง	ๆ	เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบประเด็นย่อย	

(Mini	Hot	Issue)	ที่เข้าใจง่ายเป็นประจ�าทุกเดือน
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	 บริการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์	ให้ค�าแนะน�า	และประสาน

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง	

โดยสามารถติดต่อ	1212	OCC	ผ่าน	4	ช่องทาง	ได้แก่

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC)

และการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาฉ้อโกง

	 ซึ่งมีการจัดท�าข้อมูล	บทความ	ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเผยแพร่

ทางเพจเดียวกัน	พร้อมทั้งจัดท�าข้อมูล	บทความ	ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน

เผยแพร่บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก	โดยมีสถิติปริมาณการรับเรื่องร้องเรียนจ�านวนกว่า	98,000	กรณี	(เดือนมกราคม	2561	-	

กรกฎาคม	2563)	

1)	สายด่วนหมายเลข	1212	

2)	E-Mail:	1212@mdes.go.th	

3)	เว็บไซต์:	http://www.1212occ.com	และ	

4)	แชท็บอทบนเพจเฟซบุก๊	ข้อมลูข่าวสาร	1212	OCC 

(https://www.facebook.com/1212OCC)
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	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้มีการเปิด 

ให้บริการ	Chat	 bot	 ในการรับเรื่องร้องเรียนและ 

ให้ค�าปรึกษา	รวมถึงด�าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ท�างานของการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาออนไลน์จากการ

ท�างานในเชิงตั้งรับ	 เป็นการท�างานเชิงรุก	 โดยการน�า

เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูล

สาธารณะเข้ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น	 

เพื่อลดปัญหาฉ้อโกงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	ช่วยให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความ

ม่ันคงปลอดภัย	ภายใต้โครงการการยกระดับความเชือ่มัน่ 

เพื่อแก ้ป ัญหาฉ ้อโกงที่ส ่งผลกระทบต ่อพาณิชย ์

อเิลก็ทรอนกิส์	โดยได้ด�าเนนิการพฒันากรอบการท�างาน

เชิงรุก	ส�าหรับการวางแผนด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ

ออนไลน์ของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังพฒันาเคร่ืองมอื	 

กระบวนการท�างาน	บุคลากร	ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์	 (Social	Listening)	เพ่ือน�า

ข้อมูลที่ ได้จากระบบมาต่อยอดในการวางแผนและ

นโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

	 นอกจากนี้ยังสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน	รวมทั้ง

บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศให้สามารถดูแลปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไปแล้วกว่า	1,000	คน
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การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

	 ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	และ

กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศให้	

COVID-19	 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	 2558	 

เป็นเหตุให้หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน 

ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานโดยใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือมากยิ่งขึ้น	 

โดยเฉพาะการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนกิส์	 

ซึ่งได้มีพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	เป็น

กฎหมายกลางรองรบัการประชมุทีก่ฎหมาย 

บัญญัติให ้ต ้องมีการประชุมสามารถ 

ด�าเนนิการด้วยส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ได้	พร้อม

รองรบัผลทางกฎหมายของการประชมุดงักล่าว	 

โดยการยกเลกิประกาศคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาต	ิฉบบัที	่74/2557	เร่ือง	การประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

	 ทัง้นี	้มาตรา	7	แห่งพระราชก�าหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

พ.ศ.	2563	ก�าหนดให้การประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก�าหนด	

08 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล

ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร่วมกับส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	จึงได้จัดท�าประกาศกระทรวง

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เรือ่ง	มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2563	

	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 26	พฤษภาคม	2563	 

พร้อมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ 

ระบบควบคุมการประชุม	เพื่อเป็นมาตรฐาน	Security	ขั้นต�่าในการดูแล 

ความมั่นคงปลอดภัย
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	 นอกจากนี	้สพธอ.	ได้จัดท�าแบบประเมนิความสอดคล้อง 

ของระบบควบคมุการประชมุ	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู ้ ให้บริการระบบควบคุมการประชุม	 ใช้เป็นแนวทาง 

ในการประเมินและรับรองระบบของตนเอง	(Self-assessment)	 

ตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

ของระบบควบคุมการประชุม	พ.ศ.	2563	 โดย	สพธอ.	 

จะด�าเนินการรวบรวมรายชื่อระบบควบคุมการประชุมของ 

ผู้ ให้บริการที่ได้ผ่านการท�าแบบประเมินและรับรองตนเอง

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ	สพธอ.	เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับ 

ผู้ที่มีความประสงค์ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่สอดคล้อง

กบัมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

ของระบบควบคุมการประชุม	พ.ศ.	2563	ผ่านการให้บริการ

ของผู้ให้บรกิารระบบควบคมุการประชมุ	ซึง่มีผู้ ให้บรกิารให้

ความสนใจแล้วกว่า	16	ราย	โดยจัดท�าแบบประเมินตนเอง

และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์	สพธอ.	แล้ว	ณ	วนัที	่31	สงิหาคม	2563	 

จ�านวน	4	ราย	นอกจากนั้น	สพธอ.	ยังได้เปิดตรวจประเมิน

เพ่ือการรับรองระบบควบคุมการประชุมโดย	สพธอ.	ซึ่งจะ

ประกาศผลการรบัรองรอบที	่1	ภายในเดอืนพฤศจกิายน	2563	 

ทั้งนี้	การรับรองดังกล่าวจะท�าให้ผู้มีความประสงค์ใช้ระบบ

ควบคมุการประชมุ	เกดิความเชือ่มัน่ในการใช้งานระบบของ

ผู้ ให้บริการ	และยังเป็นการส่งเสริมผู้ ให้บริการท่ีใส่ใจใน 

มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัของระบบควบคมุการประชมุ	

ให้เตบิโตยิง่ขึน้

	 รวมทั้ง	สพธอ.	ยังได้จัดท�าข้อเสนอแนะการจัดการ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง	

(Work	from	Home)	ของหน่วยงานของรฐั	เพือ่ให้หน่วยงาน 

ของรัฐมีแนวทางรองรับการท�างานด้วยการน�าระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในกระบวนงานที่ส�าคัญ	โดย	สพธอ.	ได้

ด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	และ 

มีการประกาศใช้	เมื่อวันที	่17	มีนาคม	2563
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	 เนื่องจากบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�าคัญ 

ต่อการท�าธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ของท้ังหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน	เนื่องจากเป็นบริการที่ช่วยลดความเสี่ยง 

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งรวมถึงพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์หรือ	e-Commerce	โดยเฉพาะความเส่ียง

จากการแอบอ้างหรือปลอมแปลงตัวตนเข้ามาท�าธุรกรรม	 

ดงันัน้	เพือ่ให้บรกิารเกีย่วกบัระบบการพสิจูน์และยนืยนัตวัตน 

ทางดจิทัิลเป็นเครือ่งมอืสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเชือ่ถอื 

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 จึงได้มีการจัดท�า	 

(ร่าง)	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

เกีย่วกบัระบบการพสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลัทีต้่องได้รับ 

ใบอนุญาต	พ.ศ.	 ....	 เพื่อยกระดับให้บริการเกี่ยวกับระบบ 

การพสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลัมคีวามเข้มแขง็	มมีาตรฐาน	 

มคีวามมัน่คงปลอดภัย	และมคีวามน่าเชือ่ถอื	ตลอดจนดูแล

การให้บรกิารสามารถรองรบัการท�างานในมติต่ิาง	ๆ 	ทัง้ด้าน

การเงิน	สาธารณสุข	หรือบริการภาครัฐ	ได้อย่างครอบคลุม	

พร้อมทั้งจัดท�าประกาศ	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนกิส์	(สพธอ.)	เร่ือง	แนวทางการเข้าร่วมโครงการ

ทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	Service	Sandbox)	พ.ศ.	2563	

การขับเคลื่อนการออกพระราชกฤษฎีกา

หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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เพื่อส่งเสริมให้มีสนามทดสอบในการทดลองน�านวัตกรรมหรือบริการด้าน	Digital	

Service	มาทดสอบหรือดูความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 

เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาบริการ	Digital	Service	ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�า	(ร่าง)	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ

การให้บริการออกใบรบัรอง	เพือ่สนบัสนนุลายมอืช่ืออเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	....	เพือ่รองรบั

การดูแลผู้ ให้บริการออกใบรับรองที่น�าไปใช้ประกอบการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เชื่อถือได้	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 

ของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในธรุกรรมต่าง	ๆ 	ท่ีต้องมกีารลงลายมอืชือ่ตามกฎหมาย
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	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

(สพธอ.)	 ได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวผ่านโครงการ

พัฒนามาตรฐานและมาตรการที่เชื่อถือได้	 เพ่ือเร่ง

กระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล	 ซึ่งเป ็นการพัฒนา

กระบวนการออกใบอนุญาต	 หรือ	 กระบวนการ 

ออกหลักฐานส�าคัญทางภาครัฐให ้เป ็นดิจิ ทัลด ้วย

มาตรฐานที่จ�าเป็น	โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเป็น 

ผูก้�าหนดนโยบาย	(Policy	Maker)	เพ่ือก�าหนดหน่วยงาน

การออกเอกสารหลักฐาน

ของทางราชการ ผ่านระบบดิจิทัล

	 นอกจากนีย้งัได้ขยายการบรกิารพืน้ฐานส�าคญัทีน่่าเชือ่ถอื	(Trusted	services)	ส�าหรบัระบบการให้บรกิารประชาชน 

และกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้อย่างต่อเน่ือง 

รูปแบบ	24	 ช่ัวโมง	7	วัน	จ�านวน	4	บริการ	ได้แก่	1)	ระบบประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Timestamping)	 

2)	ระบบตรวจสอบเอกสารอิเลก็ทรอนกิส์	(e-Document	Validation)	3)	ระบบยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั	(Digital	Identity	 

and	 Authentication	 :	 ETDA	Connect)	 4)	 ระบบ	 TEDA	Schemas	 บริการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูล	 

(Code	and	Message	Repository)	ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิด

การให้บริการภาครัฐที่น่าเชื่อถือ	ครอบคลุมเรื่อง	e-Signature,	e-Voting,	e-Tax,	e-Receipt	และ	e-Transcript

น�าร่องในการก�าหนดเอกสารที่จะเข้าสู ่กระบวนการ 

ออกหลกัฐานส�าคญัทางภาครฐัให้เป็นดจิทิลั	โดยมเีป้าหมาย 

น�าร่องใน	26	หน่วยงาน	ทัง้นี	้สพธอ.	ได้จดัท�าโครงสร้าง

ข้อมูลฯ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางดจิทิลั	แล้วทัง้สิน้	จ�านวน	40	ใบอนญุาต	โดยเอกสาร

ทั้งหมดถูกประกาศไว ้ที่แหล ่งรวบรวมโครงสร ้าง 

ข้อมูลกลาง	คือ	https://schemas.teda.th/
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	 กรมอตุนุยิมวทิยา	เหน็ความส�าคญัของการพฒันา

ระบบเตือนภัยธรรมชาติด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ	 

เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในการด�าเนินชีวิตของ

ประชาชน	สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจในการลงทุน

เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัย

จากภัยธรรมชาติด้านแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับ 

นักท่องเที่ยว	รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและ

ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทย	ผ่านการแจ้งข่าวสาร

และเตือนภัยด้วยช่องทางต่าง	ๆ	กรมอุตุนิยมวิทยา	 

จงึได้ด�าเนนิการจดัท�าโครงการเพือ่พฒันาระบบเครอืข่าย 

การแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว

ด้วยระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง

ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

09 การยกระดับ
การเตือนภัยธรรมชาติของประเทศ

ตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิสมรรถนะสูง	ท่ีมีเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย	ครอบคลุมพื้นที่รอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย

ตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี	มีการบูรณาการข้อมูล

ตรวจวัดคลื่นแผ ่นดินไหวกับหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว	 

และน�าเสนอข้อมูลข ่าวสารการเตือนภัยได ้อย ่างทัน

สถานการณ์	 อีกทั้งยังเป็นการเสริมการท�างานของระบบ

ตรวจวัดแผ่นดินไหวเดิม	 ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ช ่วงหลัง 

เหตกุารณ์สนึาม	ิทีเ่กดิจากแผ่นดนิไหวในทะเลเหนือเกาะสมุาตรา	 

ขนาด	9.2	เมื่อปี	2547		
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	 ผลจากการพัฒนาระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง	

ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	ท�าให้จ�านวนสถานี

ตรวจวดัแผ่นดนิไหว	เพิม่ขึน้จาก	65	สถาน	ีเป็น	139	สถานี	 

ครอบคลุมพื้นที่เส่ียงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย	

ประสิทธภิาพของการตรวจวดัและการวเิคราะห์แผ่นดนิไหว 

สงูขึน้	โดยสามารถตรวจวดัแผ่นดนิไหวทีมี่ขนาดตัง้แต่	1.5	 

และมีการออกแบบสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวให้มีการ 

ลดสญัญาณรบกวน	(Ground	noise)	อีกด้วย	นอกจากน้ัน 

ได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินเพื่อ

ประโยชน์ในการวางผังเมือง	การควบคุมอาคาร	และ 

สิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ	โดยข้อมูลการตรวจวัดแผ่นดินไหว

ด้วยระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงนี้ ได้ท�าการบูรณาการ 

กบัฐานข้อมลูแผ่นดนิไหวจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	

กรมทรัพยากรธรณี	กรมชลประทาน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	 และหน่วยงานด้านแผ่นดินไหว 

ในต่างประเทศ	ส�าหรับการเตรียมพร้อมในการเตือนภัย 

การเกิดสึนามิ	กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาแบบจ�าลอง 

เพือ่คาดการณ์การเคลือ่นทีแ่ละความสงูของคลืน่	และได้

ท�าการจ�าลองสถานการณ์สนึามจิากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

ในทะเลด้วยแบบจ�าลองดงักล่าว	และก�าหนดการปฏบิติังาน 

ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั	เพือ่ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ไปในแนวทางเดียวกัน
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	 เมื่อวันที	่21	พฤศจิกายน	2562	ได้เกิดเหตุการณ์

แผ่นดนิไหว	ขนาด	6.4	ทีแ่ขวงไชยบุรี	สาธารณรัฐประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว	ซึง่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเพยีงประมาณ	 

20	กิโลเมตรเท่านั้น	โดยเหตุการณ์ดังกล่าว	มีประชาชน	

ผูป้ระกอบการ	และนักท่องเทีย่ว	ในหลายจงัหวดัทางภาคเหนอื	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

สามารถรบัรูแ้รงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได้อย่างชดัเจน	 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการแจ้ง

ข่าวสาร	การเตือนภัยที่ถูกต้อง	น่าเช่ือถือ	และป้องกัน 

การเกาะกระแสโดยการสร้างข่าวปลอม	ให้กับประชาชน	

ดังนั้น	จึงได้จัดการแถลงข่าว	รายงานสถานการณ์	และ

ให้ข้อมูลเชิงวิชาการ	ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

แผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติ	 เช่น	กรมทรัพยากรธรณี	

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็นต้น

	 ในขณะท่ีการตรวจวดั	เฝ้าระวัง	วิเคราะห์	รายงาน	

และเตือนภัยแผ่นดนิไหว	ด้วยระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง 

ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ได้พัฒนาขึ้น	ท�าให้สามารถวิเคราะห์ศูนย์กลางการเกิด

แผ่นดนิไหวครัง้นี	้(ซึง่อยูน่อกประเทศไทย)	ได้อย่างถกูต้อง 

และรวดเรว็	ท�าให้การแจ้งข่าวและการเตอืนภัยไปสู่ประชาชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็ว	นอกจากนั้นการตรวจวัด	และการวิเคราะห์

แผ่นดนิไหวตาม	(Aftershock)	ซึง่เป็นเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

ที่มีขนาดเล็ก	สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กว่าในอดตี	ท�าให้สามารถรายงานเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวตาม 

ได้อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สามารถวางแผนในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	และ 

ปรบัปรงุสิง่ก่อสร้างให้มโีครงสร้างทีแ่ขง็แรงทนทานต่อการ 

สัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได้	นอกจากน้ันข้อมูลการตรวจวัด 

แผ่นดินไหวหลักและแผ่นดินไหวตาม	 (Aftershock)	 

ยงัสามารถใช้เพือ่การวิเคราะห์รปูแบบการเกดิแผ่นดินไหว	 

และการวิจัยด้านแผ่นดินไหว	ส�าหรับนักวิชาการ	อาจารย์	

นักวิจัย	และนักศึกษา	ต่อไป
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	 กรมอุตุนิยมวิทยา	และกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั	ได้ร่วมพิธีลงนามบันทกึความเข้าใจ	(MOU)	เรือ่ง	 

การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการ	

โดยมีผู ้ตรวจการแผ่นดิน	กสทช.	 ร่วมเป็นสักขีพยาน 

การลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ส�าหรับการลงนามฯ	

ครัง้นีส้บืเนือ่งมาจากเรอืโดยสารฟินกิส์ล่มกลางทะเลภเูกต็	

เมือ่ปี	2561	มีการประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่การ

โครงการการส่งข้อความสั้น (SMS)

แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

แจ้งเตอืนภยัด้วยข้อความสัน้	(SMS)	จะเป็นการแจ้งเตอืน

ภยัธรรมชาตท่ีิจะเกดิกบัผูท่ี้จะได้รบัผลกระทบในพืน้ทีน่ัน้	ๆ	 

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ด�าเนินการส่งข้อมูลไปยัง

เครือข่ายโทรศัพท์	 เพื่อให้ผู้ ให้บริการ	ทั้ง	5	 เครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่	ประกอบด้วย	บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	

เน็ทเวอร์ค	จ�ากดั	(AIS)	บรษิทั	ทร	ูมฟู	เอช	ยนูเิวอร์แซล	 

คอมมวินเิคช่ัน	จ�ากดั	(True)	บรษิทั	ดแีทค	ไตรเนต็	จ�ากดั	(Dtac)	 

บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(CAT)	และ	

บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	(มหาชน)	(TOT)	แจ้งต่อไปยงัประชาชน

หรือนักท ่องเที่ ยวที่ อยู ่ ในพื้นที่ จะได ้รับผลกระทบ	 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ในเบ้ืองต้นได้จัดส่งข้อความสั้น 

เพื่อแจ้งเตือนพายุหมุนเขตร้อนที่จะมีผลกระทบกับ

ประเทศไทย	เบ้ืองต้นมีการจัดท�าเป็น	3	ภาษา	คือ	ไทย	

อังกฤษ	และ	จีน	ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ทันที
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	 ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในหลายประเทศ

ทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทย	ท�าให้มผีูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติจาก

โรคดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก	เนือ่งจากเป็นโรคทีต่ดิต่อกนัได้ง่าย	

องค์การอนามยัโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่

ทั่วโลก	ซึง่ยงัไม่มแีนวทางการรกัษาทีช่ดัเจน	ท�าให้รฐับาล 

ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรค	 

10 การด�าเนินงานรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม	 (social	 

distancing)	เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้คนแบบ	 

New	Normal	และกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศให	้

COVID-19	เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ 

โรคตดิต่อ	พ.ศ.	2558	เป็นเหตใุห้หน่วยงานทัง้รัฐและเอกชน	 

ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นเครือ่งมอืมากยิง่ขึน้	

	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดศ.)	ได้ด�าเนินงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ดังนี้		

 • การสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

ได้แก่	แอปพลเิคชนั “หมอชนะ” เพือ่เก็บข้อมูลการเดนิทาง 

ของประชาชน	แอปพลเิคชนั “ไทยชนะ”	เป็นการ	Tracking	 

เพื่อประเมินร้านค้า	 ผู้ ให้บริการ	แอปพลิเคชัน “AOT 

Airport”	 เพื่อติดตามและเฝ้าระวังผู้ โดยสารที่เดินทาง 

เข้าประเทศไทย	หรอืเดนิทางภายในประเทศ	แอปพลิเคชนั 

“Card2U” เป็นแอปพลเิคชนัทีร่วบรวมข้อมลูสถานการณ์	

COVID-19	รวมทั้งสนับสนุนระบบการสื่อสารและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	ตลอดจนสนับสนุนการ

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	

บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	 (GDCC)	 ให้กับหน่วยงาน 

ของกระทรวงสาธารณสุข	กรมการกงสุล	เป็นต้น
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 • ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สดช.)	 ให้บริการแพลตฟอร์ม	 

work	from	home	ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	เพือ่คณุภาพชวีติทีด่แีละความปลอดภยั 

ของผู้ปฏิบัติงาน	ให้สามารถท�างานได้ทุกที่	ทุกเวลา	ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ร่วมกับผู้ ให้บริการ

แอปพลิเคชัน	4	ราย	ได้แก	่Microsoft,	Cisco,	Google,	Line	และผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต	6	ราย	ได้แก่	TOT,	

CAT,	AIS,	TRUE,	DTAC	และ	3BB	 ซ่ึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	สามารถเลือกใช้งานหน่วยงานละ	 

1	โปรแกรม	(จากทั้งหมด	3	โปรแกรม)	

	 •	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ให้ความส�าคัญกับ 

งานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์	COVID-19	โดยมอบหมายให้บรษิทั	 

ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(ปณท)	ด�าเนนิการบริการจัดส่งยาและเวชภณัฑ์ให้กบั 

โรงพยาบาลต่าง	ๆ	ด้วยบริการ	EMS	เพือ่ให้โรงพยาบาลสามารถอ�านวย 

ความสะดวกให้กบัผูป่้วย	ไม่ต้องรอรบัยา	หรือเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล	

ช่วยลดความหนาแน่นของผู้ป่วย	 รวมทั้งสนับสนุนระบบบริหารจัดการ 

คลังสินค้าและกระจายเวชภัณฑ ์

ที่ไม่ใช่ยา	ได้แก่	หน้ากากอนามัย	

(Surgical	mask)	หน้ากาก	N95	และ	

PPE	Set	ให้กับกระทรวงมหาดไทย	

กระทรวงสาธารณสขุ	และกองทพัไทย	 

ซึ่งด�าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงาน

ภาครัฐในภูมิภาค	และโรงพยาบาล

ต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ
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	 •	บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ	 บริษัท	 

ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	สนับสนุนสถานท่ีพักให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ	์ 

หรอืโรงพยาบาลจฬุาภรณ์เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่บคุลากรทางการแพทย์	 

ได้แก่	แพทย์และพยาบาล	ท่ีต้องดแูลผูป่้วย	โดยมสีิง่อ�านวยความสะดวกครบ	 

ท้ังห้องน�า้	ตูเ้ยน็	เครือ่งไมโครเวฟ

	 •	บริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแล 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดศ.)	 ได้รับมอบหมายภารกิจ

ส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ ในระบบการบริหารจัดการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	

(Anti-Fake	News	Center)	ของ	ดศ.	ณ	บมจ.ทโีอท	ีส�านกังานใหญ่	แจ้งวัฒนะ	

ซึ่งมีภารกิจหลักในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ	และถูกเผยแพร่บน

แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง	ๆ	ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

และความสงบเรียบร้อยของสังคม	โดยเฉพาะข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อ

สังคม	ตลอดจนข่าวท่ีท�าลายภาพลักษณ์และความมั่งคงภายในประเทศ	 

พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ที่ถูกต้องสู่ประชาชนและสาธารณชน	เพื่อให้

ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว	โดยในสถานการณ	์COVID-19	

ศนูย์ต่อต้านข่าวปลอม	ด�าเนนิการแจ้งข้อมลูข่าวสารอนัเป็นเทจ็	(Fake	News)	

และสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนรับทราบ

73



	 •	บริษทั	ทโีอท	ีจ�ากัด	(มหาซน)	ส่งมอบ	“COVID-19	Test	Station”	 

ให้กบั	รพ.สมทุรสาคร	รพ.กระทุ่มแบน	จ.สมทุรสาคร	และ	รพ.นครชยัศร	ี

จ.นครปฐม	โดยตู	้COVID-19	Test	Station	ดดัแปลงมาจากตู้ โทรศพัท์

สาธารณะ	ท่ีเจาะช่องส�าหรบัสอดมอืเพือ่เกบ็สารคดัหลัง่	เปลีย่นกระจก

ของตู ้ โทรศัพท์เป็นแผ่นอะคริลิกใสป้องกันละอองฝอยกระเด็น 

ใส่ผู้ตรวจ	ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจหาเชื้อ	COVID-19	 

ได้อย่างปลอดภัย	 รวมทั้งยังติดตั้งพัดลมและอุปกรณ์ส่องสว่าง 

เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ ใช้งานด้วย

	 •	มาตรการ	“ดอีเีอสช่วยประชาชนสูภ้ยัโควดิ-19”	ซึง่เป็นมาตรการ 

ลดค่าใช้จ่ายบรกิารโทรคมนาคมเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในช่วงวิกฤตโควดิ-19	

โดยได้ร่วมมอืกบั	บรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากดั	(มหาชน)	และ	บรษิทั	ทโีอที	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพื่อสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ�าท่ี	 

(Fixed	Broadband)	แพ็กเกจ	“เนต็อยูบ้่าน”	ความเรว็	100/50	Mbps	ส�าหรบั

ประชาชนทีย่งัไม่มอีนิเทอร์เนต็บ้าน	โดยการตดิตัง้และให้บรกิารแก่ประชาชน

ฟรเีป็นระยะเวลา	3	เดอืน	ซึง่ฟรค่ีาใช้จ่ายแรกเข้าและค่าตดิตัง้ส�าหรับผู้ใช้

บรกิารต่อเนือ่งจนครบตามระยะเวลาในอตัรา	390	บาท/เดอืน	ถอืเป็นอกีหนึง่

มาตรการของรฐับาลเพือ่สนบัสนนุอ�านวยความสะดวก	และลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้กบัประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19
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	 •	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมกับนักวิชาการ 

จากหน่วยงานภายในประเทศ	ได้แก่	สถาบนัวจิยัเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 คณะเศรษฐศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�านักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ	(IHPP)	และทีมงานด้านข้อมูล

ขององค์การสหประชาชาติ	 (UN	Joint	 Team	on	 

Data)	 จัดท�าการส�ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 โดยจัดเก็บข้อมูล 

เกี่ยวกับผลกระทบทางด ้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ต่อประชาชน	รวมถึงข้อมูลส�าหรับประกอบการวดัความรู้	 

พฤตกิรรม	และการปฏิบตัใินสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	 เพื่อสนับสนุนภาครัฐ	ภาคเอกชน	 

ในการวางแผนและจดัท�านโยบายเพือ่บรรเทาผลกระทบ

ท่ีเกดิขึน้กบัประชาชน	ชุมชน	และประเทศ	ท้ังในระยะสัน้ 

และระยะยาว	ร่วมตอบแบบสอบถามและดผูลส�ารวจได้ที	่

http://ittdashboard.nso.go.th/covid19survey.php

	 •	บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	สร้างความมั่นใจ 

ยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส	COVID-19	โดยมีการ

พ่นยาฆ่าเชือ้โรคไปรษณยีภณัฑ์ขาเข้าทีม่าจากต่างประเทศ	 

ในศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	 (EMS)	รวมทั้งมีมาตรการ 

ป้องการเชื้อไวรัส	COVID-19	ณ	 ท่ีท�าการไปรษณีย์ 

ทั่วประเทศตลอด	24	ชั่วโมง
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	 สถาบันการจัดการนานาชาติ	(International	Institute	

for	Management	Development	 :	 IMD)	ได้ประกาศผล 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 

เขตเศรษฐกิจทั่วโลก	(IMD	World	Digital	Competitiveness	

Ranking)	ประจ�าปี	2563	ดังนี้	

ผลการจัดอันดับโลกเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศไทย

	 ในภาพรวมประเทศไทยได้รบัการจัดอนัดบัความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านดิจิทัลประจ�าปี	ค.ศ.	2020	(พ.ศ.	2563)	 

อยู่ในอันดับที่	39	จาก	63	ประเทศ	ซึ่งดีขึ้น	1	อันดับ	จากป	ี

ค.ศ.	2019	(พ.ศ.	2562)	เมือ่พจิารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ของอนัดบัในระยะย้อนหลงั	5	ปี	พบว่ามแีนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

	 การจดัอันดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านดจิทิลั	นัน้	IMD	ประเมนิจากปัจจยัหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านองค์ความรู	้

(Knowledge)	(2)	ด้านเทคโนโลยี	(Technology)	และ	(3)	ด้านความพร้อมรองรบัอนาคต	(Future	readiness)	โดยในปี	ค.ศ.		2020		

IMD	ได้มีการเพิม่เตมิตวัช้ีวดัใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการปรบัตวัของภาคธรุกจิ	ในประเดน็ทศันคตต่ิอการกลวัล้มเหลว

ของผู้ประกอบการ	(Entrepreneurial	fear	of	failure)	ผลการจดัอนัดบัประเทศไทยในปัจจยัหลกัทัง้	3	ด้านดงักล่าว	ปรากฏว่า

 •	ในด้านองค์ความรู้ (Knowledge)	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที	่43	ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากอันดับในป	ีค.ศ.	2019	ทั้งนี้	

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันในปัจจัยหลักด้านดังกล่าว

 •	ด้านเทคโนโลยี (Technology)	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	27	ซึ่งเปล่ียนแปลงดีขึ้นถึง	5	อันดับจากปี	ค.ศ.	2019	

และเป็นปัจจัยหลักที่มีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดในรอบ	5	ป	ีและ

 •	ด้านความพร้อมรองรับอนาคต (Future readiness)	ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่	45	ซึ่งเปลี่ยนแปลง 

ดีขึ้นถึง	5	อันดับจากปี	ค.ศ.	2019	และเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ	3	ปี

01

02

ของอันดับทรงตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2016	โดยเป็น

อันดับที่	3	ในอาเซียน	รองจากสิงคโปร	์(อันดับที่	2)	และ

มาเลเซยี	(อนัดบัที	่26)	และอยู่ในอนัดบัทีส่งูกว่าอนิโดนเีซยี	

(อันดับที่	56)	และฟิลิปปินส	์(อันที่	57)
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ด้านต่างประเทศ
ภารกิจ



	 เมื่อวันที	่10	ตุลาคม	2562	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต	์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ให้การต้อนรับ	นายชิโระ	ซะโดะชิมะ	(H.E.	Mr.	Shiro	Sadoshima)	

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	พร้อมคณะ	ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	ณ	ห้องรับรอง	

ชั้น	9	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพฯ	 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมและเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย	 

ได้ร่วมหารือเกีย่วกบัความร่วมมอืในด้านดจิทิลัระหว่างกนั	โดยทัง้สองฝ่ายจะสนบัสนนุความร่วมมอื 

นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima)

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ความร่วมมอืด้านไปรษณย์ี	ซึง่จะมีการจดัท�า 

บันทึกความร่วมมือ	 (MOU)	ฉบับใหม่ในด้านดังกล่าว	

เพ่ือให้เกดิความร่วมมอืระหว่างกนัอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ

ความร่วมมือด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้ศนูย์	 

ASEAN	-	Japan	Cybersecurity	Capacity	Building	

Center	นอกจากนี้	ประเทศญ่ีปุ่นประสงค์จะผลักดัน

ความร่วมมือของเมืองอัจฉริยะด้านเกษตรกรรม	ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ	 

ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร	 

ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ	ได้เน้นย�้าและสนับสนุนให้

ภาคเอกชนของญ่ีปุ ่นเข้ามาลงทุนใน	Digital	 Park	 

Thailand	จังหวัดชลบุรี	โดยได้สนับสนุนฝ่ายไทยในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อทั้งฝ่ายไทยและภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยด้วย
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	 เมื่อวันที่	16	 ตุลาคม	2562	นางสาวอัจฉรินทร	์

พฒันพนัธ์ชัย	ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 

ได้ ให้การต้อนรับ	นายธานี	ทองภักดี	เอกอัครราชทูตไทย	

ณ	กรุงวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในโอกาสเข้าพบ

และร่วมหารือ	ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้าง

ความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	

ได้แก่	การพฒันาระบบ	5G	ของประเทศไทย	ซึง่อยูใ่นช่วง 

การทดสอบ	โดยฝ่ายไทยยนิดรีบัการสนบัสนนุการพฒันา

เทคโนโลยี	5G	จากทุกประเทศ	และการดึงดูดการลงทุน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมหารือ

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

เน้นความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี 5G

ด้านดิจิทัลในประเทศไทย	 เพื่อผลักดันไทยให้เป ็น

ศูนย ์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	 รวมถึง 

ความร่วมมือและการลงทุนด้าน	Aerospace	นอกจากนี้	

ยังได้หารือในเรื่องการประสานงานกับบริษัทส่ือสังคม

ออนไลน์ที่ เกี่ยวข ้องในกรณีที่มีการกระท�าผิดทาง

คอมพวิเตอร์	และการประชาสมัพนัธ์ให้นกัธรุกจิทราบถงึ

เนื้อหาของ	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และ	พ.ร.บ.	

การรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ท่ีเป็นไปตามหลกัสากล	 

ไม่มีเจตนาที่จะกีดกันหรือเป็นอุปสรรคในการประกอบ

ธุรกิจใด	ๆ
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	 เมื่อวันที	่1	พฤศจิกายน	2562	นางสาวอัจฉรินทร์	

พฒันพนัธ์ชยั	ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	

ได ้ ให ้การต ้อนรับ	 Mr.	 Dagan	 Alony	 ที่ปรึกษา 

ฝ่ายเศรษฐกจิ	และ	Mr.	Alon	Yehoshua	ผู้ช่วยทตูฝ่ายทหาร 

จากสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจ�าประเทศไทย	

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	ทั้งนี้	ฝ่ายอิสราเอลได้แสดง 

ความประสงค์ในการกระชบัความร่วมมอืด้านดจิทิลักบัไทย	

โดยเฉพาะด้าน	Cybersecurity	ในระดับรัฐบาล	(G2G)	

ซึ่งนางสาวอัจฉรินทร์ฯ	ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและ 

การด�าเนินงานด้าน	Cybersecurity	ของไทย	เช่น	พ.ร.บ.	

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์	การจดัตัง้คณะกรรมการ 

แห่งชาติด้านไซเบอร์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 

การจัดตั้งส�านักงานความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาต	ิ

(National	Cyber	Security	Agency	 :	NCSA)	และ 

การจัดตั้ง	Computer	Emergency	Response	Team	

หรือ	CERT	ของหน่วยงานทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั

ของประเทศ	ซึง่ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของฝ่าย 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระชับความร่วมมือ

กับสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจ�าประเทศไทย

อิสราเอลจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการดังกล่าว 

เป็นอย่างยิง่	ในเบือ้งต้นทัง้สองฝ่ายเหน็ชอบร่วมกนัในการ 

ผลกัดนัให้เกดิโครงการความร่วมมอืในการพฒันาศกัยภาพ	 

(Capacity	building)	ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของไทย	

และฝ่ายอิสราเอลจะสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน	์

ส�าหรับฝ่ายไทยใช้เป็นแนวทางการด�าเนินการตาม	พ.ร.บ.	

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	นอกจากน้ี	ได้วางแผน 

ในการจัดท�าบันทึกความเข้าใจด้าน	Cybersecurity	

ระหว่างกันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป	
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		 เมื่อวันที่	 22	พฤศจิกายน	2562	นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	 

ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ได้ให้การต้อนรบั	H.E.	Mr.	Allan	

McKinnon	PSM	เอกอคัรราชทูตเครอืรฐัออสเตรเลยีประจ�าประเทศไทย	และคณะ	 

ในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการด�าเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ	

ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกนั	(ความร่วมมอืด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

และเศรษฐกจิดจิทิลั	รวมถงึเทคโนโลย	ี5G)	และแผนงานของฝ่ายออสเตรเลยี

ในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการประชุมในด้านไซเบอร์	ทั้งนี้	นางสาว 

อัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	และ	H.E.	Mr.	Allan	McKinnon	PSM	ได้ร่วมหารือ

เกีย่วกบัแนวทางในการสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์	

และการจดัตัง้ส�านกังานความปลอดภยัทางไซเบอร์แห่งชาต	ิ(National	Cyber	

Security	Agency	:	NCSA)	ตาม	พ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อหารือสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัล

การพฒันาเครือข่าย	5G	และความจ�าเป็นในการพฒันาบคุลากรทางด้านไซเบอร์	อนัจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการเตรยีมพร้อม 

ประเทศเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตอันใกล้	 โดยนางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	มีความประสงค์ให้สถานศึกษา 

ในประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรเก่ียวกับความปลอดภัยเครือข่าย	และสาขาอ่ืน	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่ง	H.E.	Mr.	Allan	 

McKinnon	PSM	ได้ตกลงให้การสนบัสนนุไทยด้านการพฒันาบคุลากรทางด้านไซเบอร์ทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญั	นอกจากนัน้	 

ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย�้าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน	และยินดีส่งเสริมความร่วมมือ 

ในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
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	 เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2562	นางปิยนุช	วุฒสิอน	 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงฯ	ในการต้อนรับ

คณะผูแ้ทนทีป่รกึษารฐัมนตรกีระทรวงประสานงานการเมอืง	 

กฎหมาย	และความม่ันคง	แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	ในการเข้าพบกันครั้งนี้

เป็นการรับฟังนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ 

กระทรวงฯ	และเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ไทย	-	อนิโดนเีซยี	 

ในการพฒันาอนิเทอร์เนต็ภายในภมูภิาคให้มีประสทิธภิาพ 

มากขึ้น	 ในโอกาสน้ี	นางปิยนุชฯ	ได้น�าเสนอภาพรวม

นโยบายดิจิทัลของกระทรวงฯ	 ได้แก่	 เรื่องนโยบาย

ประเทศไทย	4.0	 โครงการเน็ตประชารัฐ	กฎหมาย/ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนอินโดนีเซีย พร้อมน�าเสนอแนวนโยบายด้านดิจิทัล

และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย

กฎระเบียบของกระทรวงฯ	และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	

เป็นต้น	นอกจากน้ัน	ผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการ

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต	ิ(สกมช.)	

ได้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	และ 

ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต	ิ(สดช.)	และผูแ้ทนส�านักงานส่งเสรมิ

เศรษฐกิจดิจิทัล	(สศด.)	ได้น�าเสนอเรื่อง	Digital	Park	

Thailand,	Digital	 Valley	 รวมถึงเร่ือง	Startup	 

ให้คณะผู้แทนจากอินโดนีเซียรับทราบ	โดยทั้งสองฝ่าย 

ได้เน้นย�้าถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	และยินดี 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างทั้งสองประเทศ

ให้ครอบคลมุมากขึน้	โดยเฉพาะในด้านไอโอท	ี(IoT)	และ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
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		 เมื่อวันที	่26	พฤศจิกายน	2562	นางปิยนุช	วุฒิสอน	ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ได้ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฮ่องกง	 โดยฝ่ายฮ่องกงประสงค์ขอรับทราบข้อมูล

นโยบายการส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์และโอกาสในการเข้ามาลงทนุและ

ด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทย	ในโอกาสนี	้นางปิยนชุฯ	ได้น�าเสนอนโยบายดิจิทลั

ของกระทรวงฯ	รวมถึงนโยบายประเทศไทย	4.0	และกฎหมายด้านดิจิทัล 

ทีส่�าคญัให้แก่คณะผูแ้ทนสมาคมฯ	ได้รบัทราบ	นอกจากนัน้	ผูแ้ทนจากหน่วยงาน 

ของกระทรวงฯ	ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	Digital	Park	Thailand,	Digital	Valley	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฮ่องกง

(รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษในการเข้ามาด�าเนินธุรกิจใน	EEC	ของไทย)	 

การส่งเสรมิกลุม่ธรุกจิสตาร์ทอพั	การจดัตัง้สภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แห่งประเทศไทย	ศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี	5G	และโครงการเน็ตประชารัฐ	 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านดิจิทัลของฝ่ายไทยที่ เป ิดกว้าง 

ให้ภาคเอกชนจากนานาประเทศเข้ามาด�าเนนิธรุกจิ	ท้ังนี	้ฝ่ายฮ่องกงแสดงความสนใจ 

ข้อมูลที่กระทรวงฯ	น�าเสนอและจะได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสวงหา 

ช่องทางในการเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป	การประชุมดังกล่าว 

นับเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงฯ	และภาคเอกชนด้านดิจิทัลของฮ่องกง	 

ได้ท�าความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือ	 

ที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

84



	 เมื่อวันที	่5	กุมภาพันธ	์2563	นางสาวอัจฉรินทร	์

พฒันพนัธ์ชยั	ปลัดกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 

ได้ให้การต้อนรบั	Mr.	Vikram	Kumar	ต�าแหน่ง	Country	 

Manager	 for	 Thailand	 and	Myanmar	 และ	 

Ms.	Helen	Han	ต�าแหน่ง	Senior	Investment	Officer	

Infrastructure	and	Natural	Resources	จากบริษัท 

เงินทุนระหว่างประเทศ	 (International	 Finance	 

Corporation	หรือ	IFC)	ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	ทั้งนี	้ 

นางสาวอจัฉรนิทร์	พัฒนพนัธ์ชยั	และ	Mr.	Vikram	Kumar	 

ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือ 

ด้านการเงินส�าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง 

พื้นฐานดิจิทัล	การพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน	และการพัฒนาระบบ	5G	เป็นต้น	

นอกจากนี้ 	 ปลัดกระทรวงฯ	 ได ้น�าเสนอโครงการ 

ทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ก�าลังด�าเนนิการ	 

คือ	การทดลอง	5G	ณ	ศูนย์ทดลองในอ�าเภอศรีราชา	 

จังหวัดชลบุรี	 โครงการ	Digital	Park	และ	Digital	 

Valley	ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	โครงการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนจาก IFC เน้นหารือความร่วมมือด้านการเงิน

ส�าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

เมืองอัจฉริยะ	และระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	 (GDCC)	 

ให้ผู้แทน	IFC	ทราบ	ซึ่ง	Mr.	Vikram	Kumar	ได้แจ้งว่า	

IFC	ยินดีที่จะสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาแก่กระทรวงฯ	

ส�าหรับการวางแผนด้านการเงินเพื่อลงทุนในโครงสร้าง 

พืน้ฐานดจิทิลั	เพือ่ยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน

ให้ดีขึ้น	 นอกจากน้ันท้ังสองฝ่ายได้เน ้นย�้าถึงโอกาส 

ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน	และการร่วมงานกัน

อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
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	 เมื่อวันที	่18	กุมภาพันธ์	2563	นางสาวอัจฉรินทร	์พัฒนพันธ์ชัย	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

ร่วมหารือกับผู้แทนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	Development	Bank	 :	ADB)	เกี่ยวกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย	 

รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และ	ADB	ในอนาคต	ได้แก	่ 

(1)	การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	เพ่ือความเสมอภาคของทัง้ธรุกจิขนาดเลก็และขนาดใหญ่ในการใช้ประโยชน์

จาก	Big	Data	 (2)	การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในภาคเกษตรกรรม	 

(3)	แผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศและมลพิษในปัจจุบัน	อาท	ิการวัดหรือเฝ้าระวังมลพิษ

ที่ถูกปล่อยออกมา	และ	(4)	การสร้างระบบเพื่อการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในประเทศไทยและในภูมิภาค

การหารือของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กับผู้แทนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
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	 เมื่อวันที	่23	เมษายน	2563	นางปิยนุช	วุฒิสอน	

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้แทนหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	ได้เข้าร่วมการประชุม	ADGSOM	-	ATRC	

Video	Conference	Meeting	ซึ่งเป็นการประชุมระดับ

เจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีนร่วมกบัผูน้�าหน่วยงานก�ากบัดแูล

กิจการโทรคมนาคมอาเซียน	โดยได้มีการหารือประเด็น

ส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้กรอบ	 

ADGSOM	-	ATRC	ของอาเซียนที่มีแผนงานก�าหนดให้

แล้วเสรจ็ภายในปี	2563	เช่น	การประเมินผลการด�าเนนิงาน 

การประชุมผู้น�าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้น�าสภาหน่วยงาน

ก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
(ASEAN DIGITAL SENIOR OFFICIALS’ MEETING (ADGSOM) - ASEAN 

TELECOMMUNICATIONS REGULATORS’ COUNCIL (ATRC) VIDEO CONFERENCE

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของอาเซียน	ค.ศ.	2020	การจัดท�าแผนแม่บทอาเซียน

ด้านดิจิทัลฉบับใหม่	ค.ศ.	2025	และกลไกการส่งเสริม 

ความร่วมมอืข้ามสาขาด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

ทางไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน	เป็นต้น	การประชุมผ่าน

ระบบวีดิทัศน ์ทางไกลครั้งนี้ 	 ถือเป ็นคร้ังแรกของ 

การประชมุภายใต้กรอบ	ADGSOM	-	ATRC	ของอาเซียน	 

ซึ่งประสบความส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	และแสดงถึง 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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	 เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2563	 นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 

ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม	เป็นประธานการประชมุหารอืเรือ่ง

การปรบัปรงุตารางข้อผกูพนัสาขาโทรคมนาคมของไทย	รอบอรุกุวัยขององค์การ

การค้าโลก	(WTO)	ภายใต้ความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าบรกิาร	(GATS)	ทีป่ระชมุ 

ได้พจิารณาเร่ืองการปรับปรุงตารางข้อผกูพนั	และขัน้ตอนการน�าเสนอความเหน็ชอบ 

การปรับปรุงตารางผูกพันสาขาโทรคมนาคมของไทย	รอบอุรุกวัยขององค์การ

การค้าโลก	(WTO)	ณ	ห้องประชุม	802	ชั้น	8	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	ซึ่งประธานฯ	

ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบถึงความเป็นมา	และสถานะล่าสุดของการปรับปรุง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมหารือปรับปรุง

ตารางข้อผูกพันสาขาโทรคมนาคมของไทยภายใต้กรอบ WTO

ตารางข้อผูกพันฯ	ดังกล่าวว่า	ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลฯ	

ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือรวมถึงสอบถามความเห็น 

ไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน	 ได้แก่	

ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิส�านกังานคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กระทรวงพาณิชย์	

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	กระทรวงการต่างประเทศ	

และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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	 เมื่อวันที	่12	มิถุนายน	2563	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และนางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ	

เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองปีแห่งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

ดิจิทัลอาเซียน	-	 จีน	ค.ศ.	2020	 (Opening	Ceremony	of	ASEAN	-	 

China	Year	of	Digital	Economy	Cooperation)	ด้วยระบบวดีทิศัน์ทางไกล	 

(Video	Conference)	 กิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มโดย

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะ 

ร่วมมือกันกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาค	ตามมต ิ

ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล	-	จีน	ครั้งที่	14	 

พิธีเปิดงาน Opening Ceremony of ASEAN - China Year of 

Digital Economy Cooperation ด้วยระบบวีดิทัศน์ทางไกล

(Video Conference)
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เมื่อวันที่	25	 ตุลาคม	2562	ณ	นครหลวงเวียงจันทน	์

สปป.ลาว	และเป็นการสะท้อนผลลัพธ์การประชมุสดุยอด

อาเซียน	-	จีน	ครั้งที	่22	เมื่อวันที	่3	พฤศจิกายน	2562	

ณ	กรงุเทพฯ	ท่ีได้ประกาศให้ปี	2563	เป็นปีแห่งความร่วมมอื 

ด้านเศรษฐกิจดจิทิลัอาเซยีน	-	จนี	ในการจดังานดงักล่าว	

รฐัมนตรอีาเซยีนด้านดจิทิลั	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองการใช ้

ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัในการรบัมอืกบัสถานการณ์ 

	 ในโอกาสนี	้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมได้แบ่งปันประสบการณ์ในการด�าเนนิมาตรการ

ด้านดจิทิลัในการรบัมอืและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	และได้เน้นย�า้ความส�าคญัของการเข้าถงึ 

โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว	ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโรคโควดิ-19	กลุ่มผูป้ระกอบการธรุกจิในระยะตัง้ต้น	(Start	up)	ผู้ประกอบการ	SMEs	และผูป้ระกอบการรายย่อย	 

พร้อมทัง้แสดงความพร้อมทีจ่ะด�าเนนิงานร่วมกนัภายใต้กรอบอาเซยีน	-	จนี	เพือ่ผลกัดนัการด�าเนนิกจิกรรมความร่วมมอื 

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้บรรลุผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบัน	และมุ่งสู่การเจริญเติบโตของ

เศรษฐดิจิทัลในภูมิภาคอย่างมีเอกภาพและยั่งยืนต่อไป

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 หรือ	 

โรคโควิด-19	และการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน 

การพัฒนานวัตกรรมและการขับเคล่ือนการก้าวสู ่

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมดุล	โดยทั้งสองฝ่าย

เห็นความส�าคัญของการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการ

แก้ไขปัญหาความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่	โดยเฉพาะ

สถานการณ์ของโรคโควิด-19	รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยรวม
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	 เมื่อวันที	่23	กรกฎาคม	2563	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

มอบหมายให	้นายเนวินธุ	์ช่อชัยทิพฐ์	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าร่วมการประชุม	

World	Summit	on	the	Information	Society	Forum	(WSIS)	2020	ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)		

ซ่ึงปีนี้	 ITU	ได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์แทนการประชุมในรูปแบบปกติที่ส�านักงานใหญ่	ITU	ณ	นครเจนีวา	 

สมาพันธรัฐสวิส	

การประชุม WSIS Forum 2020

ช่วง High-level Policy Sessions

	 WSIS	Forum	เป็นการประชุมระดับโลกในกรอบ

สหประชาชาติส�าหรับผู้มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	(ICT)	เพ่ือการพฒันา	

และเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล	การสร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้	และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	

รวมถึงการก�าหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่าย

ในการท�างานร่วมกัน	โดยมีผู้แทนระดับสูงที่มาจากภาครัฐ	

ภาคเอกชน	ของประเทศสมาชิก	ITU	และผู้แทนองค์การ

ระหว่างประเทศ	อาทิ	ประธานกรรมการหน่วยงานก�ากับ

ดูแลจากโปรตุเกส	ประธานสภาหอการค้าระหว่างประเทศ	

เป็นต้น	เข้าร่วมการประชุมฯ	
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	 หวัข้อหลกัของการประชมุ	WSIS	Forum	2020	ปีนี้	 

คือ	“Fostering	digital	 transformation	and	global	

partnerships	 :	WSIS	Action	Lines	 for	achieving	

SDGs”	ส�าหรับหัวข้อที่กระทรวงฯ	น�าเสนอ	เกี่ยวข้องกับ

การเน้นบทบาทการท�างานของกระทรวงฯ	 ท่ีส่งเสริมการ

เข้าถงึข้อมลู	ความรู้	ของทกุภาคส่วน	ซ่ึงไทยให้ความส�าคญั 

ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้

อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม	โดยการด�าเนนิการผ่านโครงการ

ท่ีเป็นรปูธรรม	คอื	โครงการ	“เน็ตประชารัฐ”	ซ่ึงเป็นโครงการฯ	 

ที่ได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการประกวดรางวลั	WSIS	Prize	2019	ประเภทโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสือ่สาร

และสารสนเทศ	และต่อยอดไปสูโ่ครงการ	“เนต็อาสาประชารฐั”	ท่ีจะช่วยส่งเสรมิให้ประชาชนใช้ประโยชน์

จากอินเทอร์เน็ตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงการระบาดของโรค	COVID-19	

รฐับาลไทยได้ร่วมมอืกบัส�านกังาน	กสทช.	และผู้ ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ในการสนบัสนนุบรกิารอินเทอร์เนต็

ทีม่ปีระสิทธิภาพและในราคาทีเ่ข้าถึงได้	เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์ 

ในช่วงวกิฤตแิละลดผลกระทบจาก	COVID-19	เช่น	การใช้งานอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูฟร	ีโทรฟร	ี100	นาที	 

บริการอินเทอร์เน็ตบ้านฟรี	3	เดือน	เป็นต้น	และเป็นการสนับสนุนนโยบายการท�างานที่บ้าน	 (WFH)	 

ของรฐับาล	เพ่ือลดความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรค	ตลอดจนการด�าเนนิงานของศนูย์ต่อต้านข่าวปลอม	 

(Anti-Fake	News	Center	Thailand)	 ท่ีต้องการสร้าง 

ความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนในการรบัข้อมลู	ข่าวสาร	และ

ความรู้	ที่ถูกต้องเป็นจริง	ในช่วงวิกฤติ	COVID-19	ทั้งน้ี	

ไทยให้ความส�าคัญกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

ต่อสูก้บั	COVID-19	และมุ่งมั่นที่จะท�างานร่วมกับประเทศ

สมาชิก	และ	 ITU	 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู	้ 

แนวปฏิบัติที่ดี	และความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	หรือ	SDGs	ไปด้วยกัน
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	 เมื่อวันที่	11	 สิงหาคม	2563	

นางปิยนุช	วุฒิสอน	ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สั งคม 	 ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมการประชุ ม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนทางด่วน

ข้อมูลสารสนเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก	

(Asia	 -	 Paci f ic	 Informat ion	 

Superhighway	 (AP-IS)	Steering	 

Committee)	สมัยที	่4	และการประชุม	

WSIS	Regional	Review	ผ่านระบบ

การประชมุทางไกล	(Virtual	Meeting)	

ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับ

เอเชียและแปซิฟิก	 (เอสแคป)	และ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	

ประจ�าภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก	 

โดยมผีูเ้ข้าร่วมการประชมุฯ	ประกอบด้วย	 

ผู้แทนจากประเทศสมาชิกเอสแคป	

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทางด่วนข้อมลูสารสนเทศ

แห่งเอเชยีแปซฟิิก สมยัที ่4

และการประชุม WSIS Regional Review

องค์การระหว่างประเทศ	และภาคเอกชน	

โดยวตัถปุระสงค์ของการประชมุฯ	เพือ่

ทบทวนความคบืหน้าในการด�าเนนิการ

ตาม	AP	-	IS	Master	Plan	ในระดบั 

อนุภู มิ ภาค	 และหารื อแนวทาง 

ความร่วมมอืในอนาคต	ซึง่ข้อรเิริม่	AP-IS	 

ได้มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ความเรว็สงูในราคาทีย่่อมเยาในภมูภิาค

เอเชียแปซฟิิก	และยกระดบัโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านอินเทอร์เน็ตของภูมิภาค	

และเพื่อทบทวนการด�าเนินการตาม

แนวปฏิบัติ	World	 Summit	 on	 

the	 Information	Society	 (WSIS)	

ส�าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	โดยได้

มีการน�าเสนอเกี่ยวกับรางวัล	WSIS	

Prizes	Champion	2020	พร้อมกันนี้	

นางปิยนุช	วุฒิสอน	ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงฯ	 ในฐานะหัวหน้าคณะ 

ผู้แทนไทยได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

ด้านดิจิทัลและ	 ICT	ของไทย	อาท	ิ 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางดจิทิลั	 

เช่น	โครงการเน็ตประชารัฐ	โครงการ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ	และ 

การใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี

เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	

รวม ท้ั ง เน ้ นย�้ า ถึ งการส นับส นุน 

เอสแคปและประเทศสมาชิกในการ

ร่วมกันผลักดันข้อริเร่ิม	AP-IS	 ให้

บรรลุผลด้วยดี	โดยเฉพาะการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การร่วมกัน

พฒันาโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ในภมูภิาค

เอเชียแปซิฟิก	 อาทิ	 การปรับปรุง	 

Internet	Exchange	Point	 (IXP)	 

ในภูมิภาคร่วมกัน	รวมถึงการให้ความ

ส�าคัญต่อการให้ความรู้กับประชาชน

ในเรื่องทักษะความเข้าใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	 ส�าหรับการประชุม	WSIS	 

Regional	Review	ผู้แทนไทยได้ ให้

ข ้อมูลการด�าเนินการต่อยอดจาก

โครงการเน็ตประชารัฐภายหลังจากท่ี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	WSIS	Prize	

2019
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	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 2563	นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 

ปลัดกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	เป็นประธานในพธิเีปิดงานเฉลมิฉลอง 

วัน	Girls	in	ICT	Day	2020	ในประเทศไทย	ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ	(ITU)	โดยมหีน่วยงานพนัธมติรทีร่่วมจดักจิกรรมดงักล่าว	ได้แก่	

ส�านักงาน	กสทช.,	UNESCAP,	UNESCO,	FAO,	องค์การโทรคมนาคมแห่ง

เอเชียและแปซฟิิก	(APT),	Cisco	System	Thailand,	DTAC	และมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช	โดยปลัดกระทรวงฯ	ได้กล่าวถงึความส�าคญั	บทบาทของสตร	ี 

รวมถึงประโยชน์ของการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่	ๆ	ในยุค

ดิจิทัล	และได้เชิญชวนให้เยาวสตรีเข้าร่วมกิจกรรมของ	 ITU	ระหว่างเดือน

การเฉลิมฉลองงาน International Girls in ICT Day

สิงหาคม	-	กันยายน	2563	ในหัวข้อ	Smart	Farming,	Cybersecurity	

และ	Artificial	 Intelligence	 (AI)	 ในรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือ

อเิลก็ทรอนกิส์	ในโอกาสนี	้ยงัได้รบัเชญิให้เข้าร่วมรายการ	“Leadership	

Programme	:	ผู้หญิงต้นแบบ”	ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานเฉลิมฉลอง

วัน	Girls	in	ICT	Day	2020	ในฐานะผูห้ญิงต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็

และท�างานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ	 ICT	 โดยได้ ให้ค�าแนะน�า 

ในเรือ่งของการสร้างความเช่ือมัน่	การพฒันาตวัเอง	ใฝ่หาความรู	้เพือ่ให้ 

ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	โดยมี	นางสาวอารีวรรณ	

ฮาวรังษี	เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก	(APT)	

เป็นผู้ด�าเนินรายการ	ณ	บริษัท	Cisco	System	ประเทศไทย	ส�านักงาน

เซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	28	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ
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	 เมือ่วนัที	่19	-	20	สงิหาคม	2563	นางปิยนุช	วฒุสิอน	 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

ในนามผู้แทนกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ให้เกยีรติ 

เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร	และวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	

สมยัท่ี	3	(Third	Session	of	the	Committee	on	Information	 

and	Communication	Technology,	Science,	Technology	 

and	Innovation)	ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก	 

(เอสแคป)	เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหารือเชิงนโยบาย

ในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	(ICT)	และด้าน

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (STI)	 รวมทั้ง 

ก�าหนดประเด็นส�าคัญในการจัดท�านโยบายส�าหรับภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก	และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนงาน

ของฝ่ายเลขานุการฯ	ในรูปแบบการประชุมผสมผสาน

ระหว ่างการประชุม	ณ	ESCAP	 Hall	ศูนย ์ประชุม 

แห่งสหประชาชาติ	(in-person)	และการประชุมผ่านระบบ

การประชุมทางไกล	 (Conference)	ณ	ศูนย์การประชุม

สหประชาชาต	ิโดยผูต้รวจราชการกระทรวงฯ	ได้ให้ข้อคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชมุในประเดน็เกีย่วกบัความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศสมาชกิเอสแคป	ในการรบัมอืต่อสถานการณ์

การประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยที่ 3

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	อาท	ิการแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์	โดยเฉพาะด้านนโยบาย	การใช้เทคโนโลยดิีจิทัล 

ในการรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าว	รวมถงึการตระหนกัถงึ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 พร้อมกันน้ี	 ได้เสนอแนะให้ 

คณะกรรมการพจิารณาการให้ความส�าคญัในด้านการลงทนุ

โครงสร ้างพ้ืนฐาน	 ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร	และเทคโนโลยดีจิทิลั	โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกล	 

เพื่อสร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง	และเพ่ือให้สามารถ

เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตเช่นที่ทั่วโลกก�าลัง

ประสบอยู่	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ	(United	 

Nations	Convention	Center	 :	UNCC)	เขตพระนคร	

กรุงเทพฯ
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	 วันที	่8	กันยายน	2563	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต	์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

มอบหมายให้นายเนวนิธ์ุ	ช่อชยัทพิฐ์	ผูช่้วยรัฐมนตรปีระจ�า

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าร่วมประชุม

โต๊ะกลมระดบัรัฐมนตรี	(Ministerial	Round	Table)	ร่วมกับ 

ประเทศสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)	

ในงาน	World	Summit	on	 the	 Information	Society	

Forum	(WSIS)	2020	ซึง่เป็นเวทแีลกเปล่ียนความเหน็และ

แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิก	 รวมถึงการก�าหนด

แนวทางการพฒันาและสร้างเครอืข่ายในการท�างานร่วมกนั

	 การประชมุโต๊ะกลมระดบัรัฐมนตรี	เป็นการประชุมปิด 

ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วย

เท่าน้ัน	เพ่ือหารือในเร่ืองนโยบายทีส่่งเสริมแนวปฏบิตัท่ีิดี 

และการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคม

สารสนเทศ	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การพัฒนาศักยภาพ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	และการใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยมี	Mr.	Houlin	Zhao	

เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 เป็น 

ผู้ด�าเนินรายการ	โดยประเทศไทยได้แบ่งปันประสบการณ์ 

ของไทยในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในช่วงสถานการณ์

โควิด-19	และเน้นย�้าถึงความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน	 

ท้ังภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน	(PPP	collaborations;	

Public,	Private	and	People)	และความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	ด้วยการปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์และก้าวข้ามวิกฤตดังกล่าวไปด้วยกัน

การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี
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ภาพกิจกรรมส�าคัญ



	 นายพุทธิพงษ์	 ปุณณกันต์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนะน�ากฎหมาย

และส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล	“PDPA	Privacy	 

for	All”	ภายใต้ธีมงาน	“คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ดูแลทุกภาคส่วน	

ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง	ทันสมัย	 ท่ัวถึงและเท่าทัน”	โดยมี	

นางวรรณพร	 เทพหัสดิน	ณ	 อยุธยา	 รองปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ท�าหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	กล่าวรายงาน	พร้อมทั้งมี	นายเนวินธุ์	ช่อชัยทิพฐ์	 

ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

นายเอกสิทธิ์	 คุณานันทกุล	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และนางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ตลอดจนพันธมิตร 

งานสัมมนาแนะน�ากฎหมายและส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

“PDPA Privacy for All”
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ผู้ ให้การสนบัสนนุ	บรรดานกัธรุกจิ	ห้างร้าน	เอกชน	และ

ผู้ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า	1,200	คน	ณ	ห้องประชุม

วายุภักษ	์โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซน็เตอร์	แจ้งวฒันะ	กรงุเทพฯ	เมือ่วนัที่	 

10	ตุลาคม	2562	โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล	พ.ศ.2562	 เป็นกฎหมายที่มีผู้คนให้ความ

ส�าคัญเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะกลุ ่มบริษัทต่าง	ๆ	

เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเข้าใจกับ 

ภาคธรุกิจและประชาชน	ตลอดจนข้อมูลภาครฐัต้องมกีาร 

ปรบัตวัด้วยเช่นกัน	ซ่ึงบุคคลทีม่าร่วมงานล้วนมวิีสยัทศัน์

และรู ้ว ่าเทรนด์ของสังคมจะเป็นรูปแบบใด	 ทั้งนี้	 

กระทรวงดิจิทัลฯ	จะด�าเนินการอย่างรอบคอบ	พร้อมทั้ง

จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย	และค�านึงถึง

ประโยชน์จากการเข ้าสู ่โลกยุคดิจิทัล	 ซึ่งจะท�าให้

ประเทศไทยมีความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนใหม	่ๆ	

โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
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	 พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน

สัมมนา	“Roadmap	5G	ดนัไทยน�า	ASEAN”	โดยม	ีนายพทุธพิงษ์	ปณุณกนัต์	 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	และนายฐากร	ตณัฑสทิธิ์	 

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิกล่าวปาฐกถาพิเศษ	พร้อมด้วย	พลเอก	สุกจิ	ขมะสุนทร	

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิกล่าวต้อนรบั	ณ	โรงแรมพูลแมน	

คิงพาวเวอร์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2562	

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย

เครือมติชน	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสังคม	และ

แสวงหาหนทางที่ จ ะท� า ให ้

เทคโนโลย	ี5G	เกดิขึน้ในประเทศไทย 

งานสัมมนา “Roadmap 5G ดันไทยน�า ASEAN”

100



ทัดเทียมกับนานาชาติที่ประกาศตัวและมีแผนจะด�าเนินการ 

ในเรื่องดังกล่าว	 ซ่ึงประเทศที่มีเทคโนโลยี	5G	จะสามารถ 

จงูใจให้นกัลงทนุทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยเีข้าไปในประเทศนัน้	ๆ 	 

มากกว่าประเทศทีมี่เทคโนโลยล้ีาหลงักว่า	ดังนัน้	ประเทศไทย	

ควรจะมีเทคโนโลยี	 5G	เพื่อช่วยพัฒนาประเทศอย่างมี 

ประสิทธิภาพในด้านต่าง	 ๆ	 ท้ังอุตสาหกรรม	การแพทย์	

การเกษตร	โลจิสติกส์	และอื่น	ๆ	โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศ 

ไปแล้วว่าจะเริ่มใช	้5G	ในป	ี2563	หรือ	2564	นี้

101



	 เมือ่วนัที	่11	พฤศจิกายน	2562	นายพุทธพิงษ์	ปณุณกนัต์	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พร้อมคณะ	ได้เดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมชม 

การด�าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชน	ในนามบรษิทั	อนิทผลมัภาคตะวนัตก	จ�ากัด	ณ	ต.หนองขาว	 

อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบรุ	ีซึง่เป็นกลุม่วสิาหกจิชมุชนทีร่วมตวักนัของเกษตรกรผูป้ลกูอนิทผลมั

สายพันธุ์บาฮีได้อย่างเข้มแข็ง	 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ	ได้ค้นพบว่าตนเองมีจุดด้อย 

ในเรือ่งการท�าการตลาด	จงึได้ประสานขอความร่วมมือกับบรษิทั	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(ปณท)	 

ในการช่วยส่งเสริมด้านการท�าตลาดสินค้าออนไลน์	จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยม

วิสาหกิจชุมชน ณ บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ�ากัด
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ในเวบ็ไซต์	www.thailandpostmart.com	โครงการดจิทิลั

ชุมชนด้าน	 e-Commerce	 เมื่อปลายปี	 2561	 โดย 

นายพุทธิพงษ์ฯ	 เห็นว ่ากลุ ่มวิสาหกิจชุมชน	 บริษัท	

อินทผลัมภาคตะวันตก	จ�ากัด	 เป็นตัวอย่างต้นแบบที่ด	ี 

ในการรวมกลุม่กนัพฒันาสินค้าของชมุชน	ซึง่มกีารส�ารวจ 

จุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่มฯ	 เพื่อน�ามาพัฒนาต่อยอด

ผลติภณัฑ์	และปรบัปรงุแก้ไขปัญหาให้กบักลุม่เกษตรกรได้	 

ซึ่งได้เสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้มีการสร้างเรื่องราว	

(Story)	ของสินค้า/ผลติภณัฑ์ชมุชน	เพ่ือให้มคีวามน่าสนใจ	 

และควรมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวภายใน

ชุมชนด้วย	รวมทั้งได้ส่ังการให้	ปณท	 เร่งด�าเนินการ 

ในเรื่อง	 e-Commerce	 เชิงรุก	 โดยการร่วมมือกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ผลักดันสินค้าชุมชนมาน�า 

เสนอขายผ่านทางเวบ็ไซต์	www.thailandpostmart.com	 

เน ้นการคัดเลือกสินค ้ าคุณภาพดีเกรดพรีเมี่ ยม	 

(premium)	มาจ�าหน่าย	และส่งเสริมความรู้ ให้กับชุมชน

เกีย่วกบัการน�าเสนอสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์		ทัง้การถ่ายภาพ 

สนิค้า	การเขียนรายละเอยีดสนิค้า	และสามารถเล่าเรือ่ง	

(Story)	 ของภูมิป ัญญาชาวบ้านให้ดูน ่าสนใจและ 

เพิ่มมูลค่าได้
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	 เมื่อวันที่	 29	พฤศจิกายน	2562	นายจุติ	 ไกรฤกษ์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	พร้อมด้วย	หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	และนายพุทธพิงษ์	ปณุณกนัต์	 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	ร่วมเป็น 

สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 

การพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ระหว่างกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั	กรมพฒันาฝีมอื

แรงงาน	กรมการจัดหางาน	ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และส�านักงานพัฒนา

การพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพแก่สตรี

มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดี
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ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยการพัฒนาแรงงานและ 

ฝึกอาชีพมีความจ�าเป็นและส�าคัญ	เน่ืองจากประเทศไทย 

มคีวามต้องการแรงงานอตุสาหกรรมด้านดจิทัิลเป็นจ�านวน

ปีละกว่า	 40,000	 คน	 ซึ่งภาคการศึกษาผลิตไม่ทัน 

เพราะต้องใช้เวลา	กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

จึงต้องพัฒนาก�าลังคนด้วยวิธี	Upskill	ยกระดับทักษะของ

แรงงานเดิมให้ทันสมัย	และ	Reskill	คือพัฒนาคนที่อยู ่

ในสายแรงงานทีย่งัไม่มีทกัษะด้านดจิทิลั	ให้มีทกัษะด้านดจิทิลั	 

โดยรฐับาลจะหารือและประสานงานกบัภาคเอกชน	โรงงาน	

และบริษัทใหญ่	ๆ	 ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษาความ

ต้องการบคุลากร	สาขาวชิาและอาชพีทีต้่องการ	เพ่ือเตมิเตม็ 

ความต้องการผู้ ใช้แรงงานทั้งในกลุ่มผู้พิการและสตรี	 

ในปัจจบุนัดจิทิลัเทคโนโลยเีกีย่วข้องกบัชวิีตของทกุคน	

รัฐจึงต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง 

ของ	ASEAN	Hub	ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการ

พัฒนาด้านแรงงาน	 ท้ังนี้	 ในช่วง	4	-	5	ปีท่ีผ่านมา	 

มีการย้ายฐานแรงงานการผลิตของอุตสาหกรรมไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน	ดังนั้น	แรงงานจึงเป็นหัวใจหลัก

ส�าคญัของการวางรากฐานอตุสาหกรรมของประเทศไทย	 

ซึง่แนวทางการร่วมมอืบรูณาการกนัระหว่าง	3	กระทรวง	 

ในการพัฒนาแรงงานครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล

ท�างานโดยเน้นประชาชนเป็นหลัก
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	 เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2562	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุวชิาการ

เร่ือง	“Digital	Revolution	and	Transformation	of	Healthcare”	และพิธลีงนาม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กับ	กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	ณ	ห้อง	Convention	Hall	 อาคารศูนย์ประชุม	 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	 เพื่อมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ข้อมลูสขุภาพ	และเทคโนโลยีดจิทิลัในการต่อยอดพฒันา	การสร้างสรรค์งานวิจยั

และนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการค�านึงถึง 

ความปลอดภัยของข้อมูลอย่าง	 Data	 Privacy	 และ	Cyber	 Security	 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “Digital Revolution

and Transformation of Healthcare” และพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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กบัการแพทย์	เพือ่ตอบโจทย์ในการเข้าสูโ่ลกยคุดจิทิลั	4.0	ทัง้นี	้ส�าหรบัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง	 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 โดย	ศาสตราจารย์	นายแพทย์นิธิ	มหานนท์	 เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	พร้อมด้วย

ศาสตราจารย์	ดร.แพทย์หญิงจิรายุ	 เอ้ือวรากุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	กับกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	โดย	นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และ	 

นางวรรณพร	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ร่วมลงนาม	 

เพือ่เป็นความร่วมมอืในการพฒันาและด�าเนนิโครงการวิจยั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน	Data	Science	และ	Digital	Technology	 

ทีเ่กีย่วกับสุขภาพและการแพทย์	รวมทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้ ให้การสนับสนุนด้านการฝึกงาน

และการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข ้อมูลสุขภาพ	 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	ตลอดจนความร่วมมือใน 

ด้านการบริการวชิาการด้านการแพทย์	และการสาธารณสขุไทย
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	 เมือ่วนัที	่13	มกราคม	2563	พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรฐัมนตรี	

ได้รับมอบหมายจาก	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ให้เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 (กมช.)	

ณ	ห้องประชมุคณะรฐัมนตร	ี(เดมิ)	ช้ัน	2	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีท�าเนยีบรฐับาล	 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พร้อมท้ังผู้แทน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	กมช.	ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)
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	 การประชุมดังกล่าวได้มีการผลักดันความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ของประเทศใน	4	 เรื่องส�าคัญ	ประกอบด้วย	1.	การก�าหนดทิศทางนโยบายและแผนการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 (Cyber	Security)	ระดับชาติ	 เพื่อให้เกิดการปกป้อง	รับมือ	ป้องกันและ 

ลดความเส่ียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร์	และเกดิความสอดคล้องไปในทิศทางเดยีวกนั	2.	ให้ส�านักงานคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งการด�าเนินงานในภารกิจส�าคัญตามที่	 พ.ร.บ.	ก�าหนด	 

3.	แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	และ	4.	การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ของประเทศอย่างต่อเน่ือง	ซึ่งท้ังหมดนี้จะเกิดผลดีต่อการเตรียมการประเมินอันดับและยกระดับ 

ความพร้อมของไทยด้าน	Cyber	Security	ในเวทีสากล	พร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการฯ	ร่วมกันก�ากับติดตาม

และผลักดันการด�าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
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งานสัมมนาวิชาการ Thammasat - Nava Nakorn

Smart City : Knowledge Sharing Session

	 นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ	Thammasat	-	Nava	Nakorn	Smart	City	:	Knowledge	

Sharing	Session	โดยมี	รองศาสตราจารย์	 เกศินี	วิทูรชาติ	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	พร้อมด้วยผู้แทนจาก	Harvard	University	และบริษัทเอกชนที่ร่วม 

โครงการฯ	 ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รังสิต	 
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เมื่อวันที่ 	 13	 กุมภาพันธ ์ 	 2563	 ส�าหรับโครงการ	 

Thammasat	-	Nava	Nakorn	Smart	City	เป็นความร่วมมือ 

ระหว่าง	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	กับ	Harvard	University	 

และบริษัทเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง	ซึ่งได้ลงนามบันทึก 

ข้อตกลง	 (MOU)	 ร่วมกัน	 เพื่อมุ ่งสร้างองค์ความรู ้

สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	พื้นที่รังสิต-นวนคร	ให้เป็น	

Smart	City	เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย	หลังจากนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประสานความร่วมมือไปยัง

รัฐบาล	พร้อมเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

และเห็นความส�าคัญโครงการดังกล่าวมาหารือร่วมกัน	 

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง
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การประชุมหารือแนวทางก�าหนดหลักเกณฑ์บริการ

ที่ส�าคัญของ CII ภายใต้กฎหมายไซเบอร์

	 นางสาวอจัฉรนิทร์	พฒันพนัธ์ชยั	ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม	ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย

ไซเบอร ์แห ่งชาติ	 เป ็นประธานการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง	 

หารือแนวทางก�าหนดหลักเกณฑ์บริการที่จัดเป็นบริการที่มีความส�าคัญ	

(Critical	Services)	ส�าหรบัหน่วยงานก�ากบัดแูล	(Regulator)	หน่วยงาน

โครงสร้างพืน้ฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	(CII)	ภายใต้พระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์พ.ศ.	2562	เมื่อวันที	่4	มีนาคม	2563	

ณ	ห้อง	MDES1	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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	 การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแนวทางปัจจัย	และ

เกณฑ์การคัดเลือกบริการที่ส�าคัญ	 (Critical	Services)	 

ซึ่งอ้างอิงตามหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของ 

เครือข่ายและข้อมูลของสหภาพยุโรป	(European	Union	

Agency	for	Network	and	Information	Security	Agency	 

หรือ	 ENISA)	 ส�าหรับเกณฑ์คัดเลือกบริการที่ส�าคัญ	 

จะพจิารณาจาก	3	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	พจิารณาจากขอบเขต

ของผลกระทบ	2)	ผลกระทบหรอืระดบัความรนุแรงทีต่ามมา	 

และ	3)	ระยะเวลาที่กระทบต่อการให้บริการ

	 โดยมุ่งเน้นบริการทีมี่ผลกระทบสงูใน	9	ปัจจยั	ได้แก่	

1.	ผลกระทบต่อประชากร	2.	ผลกระทบเชงิความหนาแน่น

ของประชากร	 มีผลกระทบต่อชีวิตหรือการปฏิบัติงาน 

ของประชาชน	3.	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	4.	ผลกระทบ

ต่อความเช่ือมั่นขององค์กรหรือต่อประเทศ	 โดยเกิด 

ผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์	5.	ผลกระทบด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6.	 ผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยในสังคม	เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 

ในสงัคม	หรอืเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาต	ิ7.	ผลกระทบต่อ 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน	8.	ผลกระทบต่อ	

CII	 อ่ืนหรือระบบอื่น	และ	9.	ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในระดับที่รุนแรงมาก	 ท้ังนี้	 ส�าหรับเกณฑ์ประกอบการ

พิจารณา	 (Threshold)	 ในแต่ละปัจจัยจะต้องพิจารณา

ก�าหนดในรายละเอียดต่อไป
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กระทรวงดิจิทัลฯ จัดการอบรมการใช้งาน

ระบบประสานงานแจ้งค�าสั่งศาล

ให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

	 นายภุชพงค์	โนดไธสง	รองปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เป็นประธานเปิดการอบรมการ

ใช้งานระบบประสานงานแจ้งค�าส่ังศาลให้แก่ผู้ ให้บรกิาร

อนิเทอร์เนต็	(ISP)	จ�านวน	21	ราย	และหน่วยงานภาครฐั 

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเป็นการสร้างการรับรู ้ถึงแนวทาง 

การประสานงานระหว่างกระทรวงดจิทิลัฯ	และผู้ให้บรกิารฯ	 

ในการแจ้งผลการด�าเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ค�าสัง่ศาลให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่การบรูณาการ

การท� างานร ่ วมกันให ้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น	 

ณ	ห้องประชุม	MDES1	 ช้ัน	 9	 กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	

80	พรรษาฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	 

เมื่อวันที	่6	สิงหาคม	2563
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การจัดงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์

กรมอุตุนิยมวิทยา 2563

	 เมือ่วนัที	่9	กันยายน	2563	นาวาอากาศเอก	สมศกัดิ์		 

ขาวสุวรรณ์	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 เป็นประธาน 

เปิดงานประกวดนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	และซอฟต์แวร์	 

กรมอุตุนิยมวิทยา	2563	โดยมี	ว่าที่ร้อยตรี	ธนะสิทธิ์		

เอ่ียมอนันชัย	รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	ฝ่ายบริหาร	

ให ้การต ้อนรับและกล ่าวรายงาน	ณ	 หอประชุม 

กรมอุตุนิยมวิทยา	ถนนสุขุมวิท	เขตบางนา	กรุงเทพฯ

	 ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้	 ในหมวดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์	 ได้แก่	 ทีม	Line	Bot	 

ผลงานไลน์บอทรายงานสภาพอากาศ	โดยนายสนธยา	ทองสิมา	กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	และหมวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์	 ได ้แก ่	 ทีม	 EOD	 ผลงานเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวต้นทุนต�่าด ้วยเทคโนโลยีไอโอที	 (IoT)	 

โดยนายบรรณศักดิ	์วรทอง	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

	 การจัดประกวดนวัตกรรมฯ	ครั้งน้ี	 เป็นส่วนหน่ึง

ของแผนงานการบู รณาการจัดท� า 	 Use	 Case	 

กรมอตุนุยิมวทิยา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เพ่ือส่งเสรมิ

และพัฒนาทีมนักวิจัยและนวัตกรรม	ที่ริเริ่มประดิษฐ์

คิดค้นผลงานที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา

งานอุตุนิยมวิทยาและการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	จ�านวน	

2	หมวด	ประกอบด้วย	หมวดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม

ประยุกต์	และหมวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ	์	
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ น�าคณะผู้บริหารกระทรวงฯ

หน่วยงานในสังกัด และสื่อมวลชน เยี่ยมชมความคืบหน้า

โครงการส�าคัญในพื้นที่ EEC
	 เมื่อวันที่	10	กันยายน	2563	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	น�าคณะผูบ้รหิารกระทรวงฯ	และหน่วยงานในสงักดั	พร้อมด้วยสือ่มวลชน	

เยี่ยมชมโครงการส�าคัญในพื้นที่	EEC	ติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี	5G	

(5G	Testbed)	 โครงการ	ASEAN	Digital	Hub	และโครงการ	Thailand	Digital	Valley	 

พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิด	DAT	Co-Working	Space	และห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาศักยภาพ 

ด้าน	Digital	เพ่ือ	EEC	หรือ	Digital	Academy	Thailand	(DAT)	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

วิทยาเขตศรีราชา	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (ดีป้า/depa)	

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัล

รองรับพื้นที	่EEC
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		 ส�าหรับ	5G	Testbed	แห่งนี้	 จัดตั้งขึ้นบนหลักการการใช้ โครงสร้าง 

พ้ืนฐานร่วมกนั	เพือ่สร้างความร่วมมอืกบัหลายภาคส่วนในการน�าคลืน่ความถี	่5G	

มาประยุกต์ใช้งานจริงในรูปแบบต่างๆ	(Use	cases)	ให้เป็นรูปธรรม	เพื่อให้

ประเทศไทยได้ ใช้ประโยชน์จาก	5G	และเทียบได้กับประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาค	

ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตใน	3	คลื่นความถี่	 ได้แก่	2.4	GHz,		26	GHz	และ	 

28	GHz	โดยศูนย์ทดสอบ	5G	ยังเป็นแหล่งศึกษานอกห้องเรียนของคณาจารย์	

และนสิติ	นักศกึษา	รวมทัง้สามารถต่อยอดสูก่ารพฒันาก�าลงัคนในพืน้ที	่EEC	อกีด้วย	

		 ด้าน	Use	Case	ทีม่หาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการ	ครอบคลุม	

3	ด้าน	ประกอบด้วย	1.	ด้านเกษตร

และอาหาร	โดยการพัฒนาเทคโนโลยี

สมยัใหม่ทางการเกษตรตัง้แต่การผลติ

จนถึงการแปรรูป	น�าเทคโนโลยี	5G	 

มาใช้พฒันา	Use	Case	ตัง้แต่กระบวนการ

ผลติ	ทัง้พชืและสตัว์	อาท	ิระบบตรวจวัด 

สภาพแวดล้อมในการปลูกพืชหรือ 

เลีย้งสตัว์	2.	อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว	 

และการขนส ่ง	 ที่ น� า 	 5G	 มาใช ้ 

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาระบบ 

การผลิตอัจฉริยะ	การพัฒนาหุ่นยนต์

เพื่อการผลิตควบคุมได้จากระยะไกล	

การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม	การจัดการระบบขนส่งอัตโนมัต ิ

ในคลังสินค้า	และ	3.	การศึกษา	พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการเรียนการสอน	

เช่น	การใช้	AR/VR	เป็นเครือ่งมอืประกอบการสอน	หรอืหลกัสตูรออนไลน์ต่าง	ๆ	

ในรูปแบบ	4K	หรือ	8K

	 ปัจจบุนัศนูย์ทดสอบ	5G	ทีก่ระทรวงดจิทิลัฯ	รเิริม่จดัตัง้ขึน้นี	้ได้มกีารสร้าง

ความร่วมมือและขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	 เช่น	ส�านักงาน	กสทช.	 

เพื่อจัดท�าห้องอบรม	5G	VR	 โดยร่วมกับบริษัท	ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

และยงัมงีานวจิยัจากนกัวจิยัทีก่�าลงัด�าเนนิการเพือ่ท�าการทดลองทดสอบในพืน้ที	่

Sand	box
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		 ส�าหรับโครงการ	ASEAN	Digital	Hub	ซึ่งตั้งอยู่ใน

โครงการ		EECd	(Digital	Park	Thailand)	โดยเป็นโครงการ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ	มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่าย

เชือ่มโยงระหว่างประเทศของไทยกบัต่างประเทศให้มคีวามจุ 

เพิ่มขึ้น	เพื่อรองรับการใช้งานดิจิทัลของประชาชน	ภาครัฐ	

และภาคธรุกจิ	และรองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย

ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัล	 และ 

โครงการ	Thailand	Digital	Valley	ซึ่งเป็นการขยายผล 

จากแนวคิดการจัดตั้งสถาบันไอโอที	 (IoT	 Institute)	เดิม	

บนพื้นที่	30	ไร่	ใน	EECd	(Digital	Park	Thailand)	เพื่อดึงดูด	สร้างแรงจูงใจ	สร้างความเชื่อมั่น	ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่	

EECd	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ผนึกก�าลังความร่วมมือด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างภาคเอกชน	ภาคการศกึษา	สถาบนั	และภาครฐั	 

สร้าง	Digital	Ecosystem	และ	Open	Platform	ส�าหรับ	Startups	ทั้งในและต่างประเทศ	ตลอดจนส่งเสริม	สนับสนุน 

การออกแบบสินค้าและบริการดิจิทัลของธุรกิจช้ันน�า	และ	Startups	 รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต	 

(New	S-curve	Digital	 Industry)	 ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย	โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที	หุ่นยนต์	ระบบอัตโนมัติ	 

ระบบอัจฉริยะ	และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ	่เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วน

บูรณาการตรวจสอบ/แก้ปัญหาข่าวปลอม

	 เมื่อวันที	่17	กันยายน	2563	นายภุชพงค	์โนดไธสง	รองปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 

การใช้งานระบบส�าหรบัผูป้ระสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม	เพือ่สร้างเครอืข่าย 

ผูป้ฏิบัตงิาน	และวธิกีารแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	ภายใต้โครงการศนูย์ประสานงาน

และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	(Anti	-	Fake	News	Center)	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	 

บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	
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มผีูเ้ข้าร่วมการอบรม	จ�านวน	341	คน	โดยแบ่งเป็น	4	ด้าน	 

ได้แก่	ด้านภัยพิบัติและเครือข่ายนิติการ	ด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสขุภาพและอนามัย	และด้านนโยบายรัฐบาล	ซึง่การ

จัดอบรมฯ	 ครั้ งนี้ เพื่ อเป ็นเวทีสร ้ างความเข ้าใจ 

ในกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	

บทบาท	ขั้นตอนของผู้ประสานงานศูนย์ฯ	ให้สามารถ 

ตรวจสอบและแจ้งกลบัมาผ่านศนูย์ฯ	ตลอดจนการเผยแพร่ 

ข่าวท่ีถกูต้อง	และมีการฝึกปฏิบตัใินการจดัการข่าวปลอม	

พร้อมทั้งวิธีการประสาน	ตรวจสอบ	และการแจ้งผ่าน

เคร่ืองมือของศูนย์ฯ	 บูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ให้ได้เกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ	นอกจากนี	้ยงัได้จดัการสมัมนา

สร้างการรับรู ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู ้เท ่าทัน 

ข่าวปลอมในภาคต่าง	 ๆ	 ให ้กับบุคลากรทางด้าน

สาธารณสุข	ภาคสังคม	สื่อมวลชน	และภาคประชาชน	

จ�านวน	4	ครั้ง	ทั่วประเทศ

120



จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Design by : Choose me print and design



กระทรวงดิจิทัลเพ
ื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานประจำปี 2563
M

inistry of Digital Econom
y and Society

Annual Report 2020 Ministry of Digital Economy and Society

Annual Report 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานประจำปี 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานประจำปี 2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


