ขอเสนอแนะ
“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”
โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
1. ปฏิรูปภาครัฐใหเปน Digital Government อยางแทจริง
น

โยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐตองครอบคลุมถึงการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคสวน
ของประเทศ โดยเนนการขับเคลื่อนดวยภาคเอกชน แตรัฐมีหนาที่อํานวย
ความสะดวกให ไมวาจะดวยการมีนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ หรือแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสม พรอมกับรัฐจะตองปฏิรูปกระบวนการทํางานและใช
ประโยชนจากขอมูลที่ภาครัฐมี เพื่อใหการบริการของตนมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
แตในทางปฏิบัตินั้น เปนที่รับทราบกันดีวา ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานราชการ ยังไมสามารถใชประโยชนจาก ICT ไดอยางเต็มที่ ไมวา
จะดวยขอจํากัดดานงบประมาณ หรือระเบียบ กฎเกณฑในการปฏิบัติงาน ที่
ไมเอื้อกับการใชงานดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ วิถีการทํางานแบบเดิม หรือการ
ขาดความเขาใจในการใช ICT เพื่อใหเกิดวิธีการทํางานใหม
(Transformative use) ดวยเหตุนี้ สมาคม ATCI จึงเห็นวา การจะกาวสู
เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองปฏิรูประบบราชการใหเปนรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government) โดยเปลี่ยนการทํางานของระบบราชการให
ใชเทคโนโลยีอยางที่ควร ในการลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคกับ
การดําเนินธุรกิจและการใหบริการประชาชน มีการสงเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันใหเกิด Digital Government อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองทําพรอมกัน
ไปหลายวิธี เชน

• ปรับกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่ไมเอื้อตอการพัฒนาไปสูการ
เปน Digital Government ยกตัวอยางเชน การติดตอกับ
หนวยงานภาครัฐปจจุบัน ยังจําเปนตองใชกระดาษในการ
ติดตอสื่อสาร ไมสามารถใชอีเมล (email) หรือ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (electronic file) ในการทําธุรกรรมหรือติดตอ
หนวยงานราชการได หรือการที่ยังตองทําสําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองในทุกๆ ธุรกรรมของภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวพันถึงกฎหมาย
กฎระเบียบในเรื่องของการตรวจสอบและยืนยันตัวตน
(Authentication) ที่จะสงผลใหสามารถลดการใชสําเนาบัตร
ประชาชนไปไดในที่สุด ซึ่งถาหากยังไมมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ในลักษณะดังกลาว การเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจดิจิทัลจะเปนไป
ไดยาก นอกจากนี้การปรับกฏระเบียบให digital Economy กาว
ไปดวยดี ไมใชเพียงแตตองแกกฏระเบียบทางดาน ICT เทานั้น แต
ยังคาบเกี่ยวไปถึงกฏระเบียบการลงทุน การจัดซื้อจัดหา กฏหมาย
แรงงาน การเขาเมือง ซึ่งตองการการทบทวนพรอมกัน
• จัดตั้งหนวยงานที่จะนําทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปสูการทํางาน
รวมกันไดบน Digital Network การใหบริการสารธารณะผาน
ระบบดิจิทัล โดยแตงตั้ง National CIO ใหเปนผูขับเคลื่อนการ
ทํางานของภาครัฐ ใหปรับเปลี่ยนไปสูแนวคิดการทํางานแบบ
ภาคเอกชน ลดการทํางานที่ซ้ําซอนของหนวยงานภาครัฐแตละ
หนวยงาน และใชงบประมาณการลงทุนทางดาน ICT ของรัฐให
คุมคาที่สุด
• ภาครัฐจะตองกําหนดเปาหมาย (KPI) ของการพัฒนา Digital

Economy ใหชัดเจน และกําหนดใหผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
มี KPI ที่สอดคลองกับ KPI ของแผน และในเบื้องตน ตองมีกลไก
การใหหนวยงานภาครัฐมีความมุงมั่นที่จะปฏิรูประบบการทํางาน
แบบเดิมๆใหทันสมัย เชน การใหผลตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผูรับผิดชอบ เปนปฏิภาคกับผลของความสําเร็จในการเปลี่ยนผาน
ไปสูรัฐบาลดิจิทัล เชน เงินเดือนอาจประกอบดวย 70% ของ
เงินเดือนพื้นฐาน 30% จะไดจากความสําเร็จตาม KPI ที่กําหนด
และเพิ่มขึ้นอีกเมื่อทําดีกวาเปาหมาย
• สงเสริมองคความรูของผูบริหารระดับสูงในหนวยงานภาครัฐให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันจะนําไปสูกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด (mindset) ของภาครัฐใหเปลี่ยนผานเขาสูยุค
ดิจิทัลอยางเต็มตัว โดยการจัดเวทีเสวนาหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีภายในประเทศของ
ไทย หรือ การสรางสื่อเผยแพรทางเว็บไซตและโทรทัศนดิจิทัล ให
ใหญและตอเนื่อง
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดวย “ขอมูลขาวสาร” (Data)
ในเศรษฐกิจดิจิทัล นั้น

ความสําคัญของ ICT มิใชตัวเทคโนโลยีหรือ

เครื่องมือในการทํางาน แตเปนขอมูลขาวสารที่มีอิทธิพล และควบคุมการ
ดําเนินธุรกิจและวิถีชิวิตของผูคน ดังปรากฏการณที่เริ่มเห็นชัดวา ขอมูลคือ
ทุกสิ่งทุกอยาง (Data Rules) เชน กระแสของ Big Data ที่บงถึงความสําคัญ
และอํานาจของมัน ในเศรษฐกิจดิจิทัล ขอมูลขาวสารจะเปนทรัพยากรที่
สําคัญ และเปนสิ่งที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันไมวาจะในระดับ
องคกรหรือระดับประเทศก็ตาม ดังนั้น ATCI จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้

• ปรับขอมูลของภาครัฐที่เดิมอยูในรูปของกระดาษใหอยูในรูป ดิจิทัล
(Digitization) ซึ่งจะชวยใหการจัดเก็บ เรียกใช แลกเปลี่ยน และ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐสามารถใช
ICTไดอยางที่ควรเปน และที่สําคัญยิ่งรัฐตองเริ่มเปดเผยขอมูลที่
เปนประโยชนตอสาธารณะ (Open Data) ที่เอื้ออํานวยตอการ
เขาถึงและตรวจสอบไดโดยประชาชน และภาคธุรกิจได
• ภาครัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาทางดานการตลาดและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการมีดัชนีชี้
วัดทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหกับสาธารณะ เพื่อใหสามารถนํา
ขอมูลไปวางแผนกลยุทธและมุงไปสูเปาหมายที่ตองการอยาง
เหมาะสมกับสภาพของเราเอง ซึ่งรัฐอาจสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
วิจัยตลาดและอุตสาหกรรม หรือ การสงเสริม ใหใชงานวิจัยและ
ขอมูลของบริษัทเอกชนภายในประเทศ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
ของบริษัทวิจัยภายในประเทศไทยใหทัดเทียมกับตางประเทศ
นอกจากนี้ ภาครัฐจําเปนตองจัดทําฐานขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนขอมูลการมีการใช
เทคโนโลยี ICT ที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ที่มีความตอเนื่องของขอมูลในลักษณะ
เดียวกับการประเมินระบบเศรษฐกิจรายไตรมาสของธนาคารแหง
ประเทศไทย อีกทั้งยังตองทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขีด
ความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติตางๆ
เพื่อสรางภาพลักษณและแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในระดับนานาชาติดวย

3. สงเสริมใหมีการใช ICT เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึง
สรางความพรอมในฝงการใหบริการ (Supply) และกระตุนการใชงาน
(Demand) เพื่อใหภาคสวนตางๆ ใช ICT สรางสมรรถภาพในการแขงขัน
ใหกับประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังตอไปนี้
▪ ปฏิรูประบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ไมวาจะเปน
ความสามารถในการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
หรือการใชงานโครงขายที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
นํามาลดชองวางดิจิทัลใหกับประชาชนในเมืองและประชาชน
ในพื้นที่หางไกล ในการนี้ รัฐตองรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อทํา
ใหราคาของการเขาถึงเทคโนโลยีเปนที่รับไดอยางทั่วถึง เชน
การขยายฟรี WiFi ใหเพิ่มปริมาณการใชเทคโนโลยี การเรง
ลดตนทุนของผูบริการเครือขายใหเปนผลเร็วขึ้น
▪ สงเสริมและกระตุนใหเกิดการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศดวยการผลักดันและสงเสริมใหทุกภาคสวนมี
การใชงานฮารดแวร ซอฟตแวร และนวัตกรรม ใหมากขึ้น
การขยายความตองการของตลาดไมเพียงแตจะสงผลตอการ
เติบโตของธุรกิจ ICT เทานั้น แตยังสงผลใหธุรกิจอื่นๆ ที่
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี ICT เติบโตตามไปดวย
ในการนี้ ภาครัฐควรพิจารณาจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและ
บริการของผูประกอบการภายในประเทศกอน โดยเฉพาะการ
เปดโอกาสใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไดงานจาก
ภาครัฐมากขึ้น

• สงเสริมใหประชาชนมีความรูเทาทันเทคโนโลยีและสามารถใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การฝกอบรม
การใชซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อการเขาถึง
ขาวสารขอมูลตางๆ โดยใชกลไกการดําเนินงานของกระทรวง
ICT ที่มีเครือขายในระดับตําบลอยูแลว ในการนี้ ควรจัดทํา
โครงการอบรมประชาชนทั่วประเทศ เชน แมบาน ชาวนา ทหาร
ไดเรียนรูถึงการใชเทคโนโลยีไดใหถึง 50% ของประชากร
4. แนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
• เนนสรางการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ ในกรณีของการพัฒนา
อุตสาหกรรม สงเสริมใหสมาคมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจดิจิทัล
ทํางานรวมกับกระทรวง ICT และจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน รับฟง
ความคิดเห็น จากภาคเอกชนเพื่อเปนการ update ใหกับ
ผูปฏิบัติงานภาครัฐอยางตอเนื่อง
• เปลี่ยนองคการมหาชนทางดาน ICT ของภาครัฐ ใหเปนองคกร
เอกชนโดยรัฐมีสวนของการลงทุน หรือ จัดกองทุนเพื่อ องคกร
สามารถ ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
•
การ เปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปเปนกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล ไมมีผลกับการเปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนผานไปสูรัฐบาลดิจิทัลมากนัก และอาจทําใหเกิดความ
ไขวเขวและเขาใจคลาดเคลื่อนได เมื่อแปลเปนภาษาไทย เพราะ
ภารกิจหลักของกระทรวงคือการนําพาประเทศใหสามารถใชขอมูล
เพื่อพัฒนาการทุกดาน ไมวาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของชาติ
หรือการปฏิรูปทุกเรื่อง ซื่งคําวา สารสนเทศและการสื่อสารก็ตรงกับ
ภารกิจดี และเขาใจงาย

5. การประกาศใหมีนโยบาย Open Data ของชาติ
การมีกฏหมายใหภาครัฐและภาคเอกชนเปดเผยขอมูลที่ไมละเมิดสิทธิสวน
บุคคลและความมั่นคงของประเทศ (Open Data Policy) ใหเปนขอมูลที่มี
มาตรฐานและและใหทุกคนนําไปใชไดงาย เปนโอกาสใหเกิดธุรกิจใน
Digital Economy อีกมาก นักพัฒนาซอตแวร และ Apps จะสามารถทํา
Solutions ทั้งทางดานธุรกิจ การตรวจสอบความโปรงใส การบริการ การ
สงเสริมภาพพจนประเทศไทยได การเปดขอมูลในแนวนี้ สามารถทําเปน
ระยะได เชนเปดขอมูลภาครัฐกอน เปดขอมูลทางดานวิจัยพัฒนา ทางดาน
รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ เปนตัน
นโยบาย Open Data เปนโอกาสที่ดี ในการสรางความเชื่อมั่นใหรัฐ และ
ธุรกิจไทย รวมถึงเปนการเปดชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น ซึ่งเปนความปรารถนาของรัฐบาล
6. โครงการนํารอง
นอกจากขอเสนอแนะขางตน ที่เปน เรื่องพื้นฐานจําเปนให Digital Economy
กาวหนาไปเร็วแลว รัฐควรจัดทําโครงการนํารอง ที่มีผลกระทบกวางและ
เห็นถึงคุณคาของเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางเปนรูปธรรมดวย คือ

6.1 โครงการจัดประกวดซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น (กรอบระยะเวลา
3 - 6 เดือน)

การแขงขันและการจัดประกวดทุกอยาง เปนแรงบันดาลและแรงกระตุน
สําคัญใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของคนและผลงาน รัฐจึงควรจัดการ
ประกวดซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่นที่ชูนโยบายและผลงาน Digital
Economy เชน ประกวดซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น ที่ มาปรับปรุง
กระบวนการของระบบราชการ การใหบริการของหนวยงานภาครัฐ

รวมถึงการใชขอมูลที่กระจัดกระจายของกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานของรัฐ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐ ได ไมวา
จะเปนขอมูลทางดานการศึกษา การแพทย การทองเที่ยว หรือ
การเกษตร และใหภาครัฐสามารถนําซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่นที่สง
เขาประกวดไปใชประโยชนตอไปได โดยในเบื้องตน ภาครัฐตอง
เปดเผยขอมูลที่ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือความมั่นคงของรัฐ เชน
ขอมูลการนําเขาสงออก ขอมูลบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ขอมูล
จราจร ขอมูลการเขาออกของนักทองเที่ยว หรือ ขอมูลการจดทะเบียน
บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหเพื่อใหผูแขงขันนําไปบูรณาการ
ใหเกิดเปนโซลูชั่นใหมๆ
เพื่อความเขาใจถึงการเปดเผยขอมูลในการนี้ คือขอมูลที่รัฐมีอยู
ปจจุบัน ไมอยูในรูปแบบที่ใชไดงาย หรืออานไดดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร ขอมูลที่รัฐจะเปดเผย จึงตองมีมาตรฐานและมีการควบคุม
ได

วัตถุประสงค
• เพื่อใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เปนนักพัฒนา
ซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่นสามารถเขาถึง ขอมูลของภาครัฐและ
นําไปสรางงานที่เปนประโยชนกับทุกฝาย
• เพื่อใหภาครัฐมีซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นที่รองรับ กับการทํางานใน
ระบบดิจิทัล
• เพื่อสรางแรงกระตุนใหประชาชนตื่นตัวกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
และเห็นถึงงานอยางเปนรูปธรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

• เปลี่ยนวิธีการและกระบวนการทํางานของภาครัฐใหมีความ
รวดเร็ว ทันสมัย และลดตนทุนคาเสียโอกาสใหกับผูที่ไปติดตอ
ขอรับบริการจากภาครัฐ

• สงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยไมตองลงทุนมาก
สามารถพัฒนางานใหใชไดทันที พรอมกับ รองรับแนวทางของ
ระบบดิจิทัล
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น
ภายในประเทศ โดยพัฒนาทางดานอุปสงคและอุปทานใน
ลักษณะคูขนาน

6.2 โครงการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมในลักษณะ
ของ Predictive Model ใหกับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป (กรอบ
ระยะเวลา 6 -12 เดือน)
การวิเคราะหและคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมอาจจะแบงออกเปน 2
สวน กลาวคือ 1) การวิเคราะหและวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เชน มูลคาเพิ่มของการใชเทคโนโลยี
ICT ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาค
เศรษฐกิจอินๆ ของประเทศ อาทิ การจางงาน และบุคลากร 2) การวิเคราะห
และคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมในลักษณะของการสรางฐานขอมูลและ
ระบบขอมูลที่มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีประมวลผล (Analytics)
เพื่อใหเกิดผลตอเนื่องในระยะยาว เชน การสรางระบบฐานขอมูลและการ
วิเคราะหประมวลผลของขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) ในดานที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธขององคกรที่สามารถ
เขาถึงและใชงานไดอยางสะดวกผานระบบออนไลน

วัตถุประสงค

• เพื่อใหมีขอมูล/ตัวชี้วัดความเติบโตทางเศรษฐกิจอันเปนผลมา
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

• เพื่อใหมีการวิเคราะหสถานภาพและทิศทางการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ICT ในฐานะอุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชนและ
กอใหเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายในประเทศ
• เพื่อใหมีขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ไทยกับตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการไทยรุกตลาด
ตางประเทศไดอยางมีทิศทางและแมนยําตามเปาหมาย รวมถึง
การมีขอมูลสนับสนุนเพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

• รายงานการวิจัยและบทวิเคราะหทางการตลาดและอุตสาหกรรม
อยางเปนระบบและมีความตอเนื่องของขอมูล
• ระบบการวิเคราะหและคาดการณทิศทางการเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเขาถึงและใชงาน
ไดผานระบบออนไลน

6.3 โครงการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของภาครัฐใหรองรับระบบ
ดิจิทัล ดวยการปรับเอกสารราชการใหอยูในรูปแบแบบดิจิทัลทั้งหมด
(กรอบระยะเวลา 12 – 24 เดือน)
เอกสารราชการจํานวนมากในระดับกระทรวง กรม กอง หรือการ
ปกครองสวนทองถิ่นเชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือ องคการ
บริหารสวนตําบล ยังอยูใ
 นรูปแบบ Image บนกระดาษ ไมสามารถนําไปใช
ดวยคอมพิวเตอรใหทําประโยชนได โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคที่แปลง
เอกสารเหลานี้ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล โดยจัดจางใหแปลงเอกสารเหลานั้น
ที่ไมใชเอกสารชั้นความลับไปเปนคลังขอมูลแบบดิจิทัลเพื่อนําไปใชในการ

สืบคน เปรียบเทียบความสัมพันธ นําไปใชแกไขปญหาตอไปอีก และ
ตั้งเปาหมายใหรัฐจัดเก็บเอกสารราชการตั้งแตป 2559 เปนตนไปใหอยูใน
รูปแบบดิจิทัล

วัตถุประสงค
• สรางคลังขอมูลดิจิทัล เพื่อเก็บเอกสารของภาครัฐทั้งหมดตั้งแต
อดีต และขอมูลที่เกิดขึ้นใหม ใหเปนขอมูลดิจิทัล
• เปลี่ยนแปลงการทํางานของภาครัฐเพื่อให ใชเอกสารในรูปแบบ
ดิจิทัล
• พัฒนาทักษะของขาราชการและพนักงานของรัฐให เขาใจ และ
สามารถใชเอกสารดิจิทัลราชการใหเกิดวิธีทํางานที่ดีกวาเดิม
• ฝกทักษะการใชเทคโนโลยี ICT และทําใหเกิดงาน 100,000
ตําแหนง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
• เอกสารราชการเกาทั้งหมดตั้งแตระดับกระทรวง กรม กอง ไป
จนถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ อบจ อบต เทศบาล ตอง
เปลี่ยนเปนเอกสารดิจิทัล 100% ภายในป 2559
• มีระบบขอมูลดิจิทัลของรัฐที่สมบูรณ (Government Digital
Archives) ที่สามารถคนหาจาก Open Data ไดภายในป2559
• เอกสารราชการใหมทั้งหมดของระบบราชการเปนเอกสาร ดิจิทัล
ตั้งแตตนป 2559 เปนตนไป
-------------------------------------

