
 

ขอเสนอแนะ 

“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”  

  โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 

1. ปฏิรูปภาครัฐใหเปน Digital Government อยางแทจริง  

 น โยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐตองครอบคลุมถึงการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคสวน
ของประเทศ โดยเนนการขับเคลื่อนดวยภาคเอกชน แตรัฐมีหนาท่ีอํานวย
ความสะดวกให ไมวาจะดวยการมีนโยบาย กฎหมาย  กฎระเบียบ หรือแนว
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม พรอมกับรัฐจะตองปฏิรูปกระบวนการทํางานและใช
ประโยชนจากขอมูลท่ีภาครัฐมี เพ่ือใหการบริการของตนมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด  

 แตในทางปฏิบัตินั้น เปนท่ีรับทราบกันดีวา ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิง

หนวยงานราชการ ยังไมสามารถใชประโยชนจาก ICT ไดอยางเต็มท่ี ไมวา
จะดวยขอจํากัดดานงบประมาณ หรือระเบียบ กฎเกณฑในการปฏิบัติงาน ท่ี
ไมเอ้ือกับการใชงานดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี วิถีการทํางานแบบเดิม หรือการ

ขาดความเขาใจในการใช ICT เพ่ือใหเกิดวิธีการทํางานใหม 

(Transformative use)  ดวยเหตุนี้ สมาคม ATCI จึงเห็นวา การจะกาวสู
เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีตองปฏิรูประบบราชการใหเปนรัฐบาล

ดิจิทัล (Digital Government)  โดยเปลี่ยนการทํางานของระบบราชการให
ใชเทคโนโลยีอยางท่ีควร ในการลดข้ันตอนและกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคกับ
การดําเนินธุรกิจและการใหบริการประชาชน  มีการสงเสริม สนับสนุน และ

ผลักดันใหเกิด Digital Government อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองทําพรอมกัน
ไปหลายวิธี เชน 

 



  

• ปรับกฎหมาย กฎระเบียบราชการท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาไปสูการ 

เปน Digital Government  ยกตัวอยางเชน การติดตอกับ
หนวยงานภาครัฐปจจุบัน ยังจําเปนตองใชกระดาษในการ

ติดตอส่ือสาร ไมสามารถใชอีเมล (email) หรือ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (electronic file) ในการทําธุรกรรมหรือติดตอ
หนวยงานราชการได หรือการท่ียังตองทําสําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองในทุกๆ ธุรกรรมของภาครัฐ ซึ่งเก่ียวพันถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบในเรื่องของการตรวจสอบและยืนยันตัวตน 

(Authentication) ท่ีจะสงผลใหสามารถลดการใชสําเนาบัตร
ประชาชนไปไดในท่ีสุด ซึ่งถาหากยังไมมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ในลักษณะดังกลาว การเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจดิจิทัลจะเปนไป

ไดยาก  นอกจากนี้การปรับกฏระเบียบให digital Economy กาว

ไปดวยดี ไมใชเพียงแตตองแกกฏระเบียบทางดาน ICT เทานั้น แต
ยังคาบเก่ียวไปถึงกฏระเบียบการลงทุน การจัดซื้อจัดหา กฏหมาย
แรงงาน การเขาเมือง ซึ่งตองการการทบทวนพรอมกัน  

•  จัดต้ังหนวยงานท่ีจะนําทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปสูการทํางาน

รวมกันไดบน Digital Network  การใหบริการสารธารณะผาน

ระบบดิจิทัล โดยแตงต้ัง National CIO ใหเปนผูขับเคลื่อนการ
ทํางานของภาครัฐ ใหปรับเปลี่ยนไปสูแนวคิดการทํางานแบบ
ภาคเอกชน  ลดการทํางานท่ีซ้ําซอนของหนวยงานภาครัฐแตละ

หนวยงาน และใชงบประมาณการลงทุนทางดาน ICT ของรัฐให
คุมคาท่ีสุด 

• ภาครัฐจะตองกําหนดเปาหมาย (KPI) ของการพัฒนา Digital  

 

 



 

Economy ใหชัดเจน และกําหนดใหผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อน

มี KPI ท่ีสอดคลองกับ KPI ของแผน  และในเบื้องตน ตองมีกลไก
การใหหนวยงานภาครัฐมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิรูประบบการทํางาน
แบบเดิมๆใหทันสมัย เชน การใหผลตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผูรับผิดชอบ เปนปฏิภาคกับผลของความสําเร็จในการเปลี่ยนผาน

ไปสูรัฐบาลดิจิทัล เชน เงินเดือนอาจประกอบดวย 70% ของ

เงินเดือนพ้ืนฐาน  30% จะไดจากความสําเร็จตาม KPI ท่ีกําหนด 
และเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือทําดีกวาเปาหมาย 

•   สงเสริมองคความรูของผูบริหารระดับสูงในหนวยงานภาครัฐให 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันจะนําไปสูกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิด (mindset) ของภาครัฐใหเปลี่ยนผานเขาสูยุค
ดิจิทัลอยางเต็มตัว  โดยการจัดเวทีเสวนาหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีภายในประเทศของ
ไทย หรือ การสรางส่ือเผยแพรทางเว็บไซตและโทรทัศนดิจิทัล ให
ใหญและตอเนื่อง  

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดวย “ขอมูลขาวสาร” (Data)  

 ในเศรษฐกิจดิจิทัล นั้น  ความสําคัญของ ICT มิใชตัวเทคโนโลยีหรือ
เครื่องมือในการทํางาน แตเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอิทธิพล และควบคุมการ
ดําเนินธุรกิจและวิถีชิวิตของผูคน ดังปรากฏการณท่ีเริ่มเห็นชัดวา ขอมูลคือ

ทุกส่ิงทุกอยาง (Data Rules) เชน กระแสของ Big Data ท่ีบงถึงความสําคัญ
และอํานาจของมัน ในเศรษฐกิจดิจิทัล ขอมูลขาวสารจะเปนทรัพยากรท่ี
สําคัญ และเปนส่ิงท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขันไมวาจะในระดับ

องคกรหรือระดับประเทศก็ตาม ดังนั้น ATCI จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 



 

• ปรับขอมูลของภาครัฐท่ีเดิมอยูในรูปของกระดาษใหอยูในรูปดิจิทัล 

(Digitization) ซึ่งจะชวยใหการจัดเก็บ เรียกใช แลกเปลี่ยน และ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐสามารถใช 

ICTไดอยางท่ีควรเปน และท่ีสําคัญย่ิงรัฐตองเริ่มเปดเผยขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอสาธารณะ (Open Data) ท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
เขาถึงและตรวจสอบไดโดยประชาชน และภาคธุรกิจได 

•  ภาครัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาทางดานการตลาดและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการมีดัชนีช้ี
วัดทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหกับสาธารณะ เพ่ือใหสามารถนํา
ขอมูลไปวางแผนกลยุทธและมุงไปสูเปาหมายท่ีตองการอยาง
เหมาะสมกับสภาพของเราเอง ซึ่งรัฐอาจสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการ
วิจัยตลาดและอุตสาหกรรม หรือ การสงเสริมใหใชงานวิจัยและ 
ขอมูลของบริษัทเอกชนภายในประเทศ เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ
ของบริษัทวิจัยภายในประเทศไทยใหทัดเทียมกับตางประเทศ 
นอกจากนี้ ภาครัฐจําเปนตองจัดทําฐานขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนขอมูลการมีการใช

เทคโนโลยี ICT ท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ท่ีมีความตอเนื่องของขอมูลในลักษณะ
เดียวกับการประเมินระบบเศรษฐกิจรายไตรมาสของธนาคารแหง
ประเทศไทย อีกท้ังยังตองทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขีด
ความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติตางๆ 
เพ่ือสรางภาพลักษณและแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในระดับนานาชาติดวย 

 



 

3. สงเสริมใหมีการใช ICT เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึง 

   สรางความพรอมในฝงการใหบริการ (Supply) และกระตุนการใชงาน 

(Demand) เพ่ือใหภาคสวนตางๆ ใช ICT สรางสมรรถภาพในการแขงขัน
ใหกับประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดังตอไปนี้ 

▪ ปฏิรูประบบโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ไมวาจะเปน
ความสามารถในการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
หรือการใชงานโครงขายท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
นํามาลดชองวางดิจิทัลใหกับประชาชนในเมืองและประชาชน
ในพ้ืนท่ีหางไกล ในการนี้ รัฐตองรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือทํา
ใหราคาของการเขาถึงเทคโนโลยีเปนท่ีรับไดอยางท่ัวถึง เชน

การขยายฟรี WiFi ใหเพ่ิมปริมาณการใชเทคโนโลยี  การเรง
ลดตนทุนของผูบริการเครือขายใหเปนผลเร็วข้ึน 

▪ สงเสริมและกระตุนใหเกิดการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศดวยการผลักดันและสงเสริมใหทุกภาคสวนมี
การใชงานฮารดแวร ซอฟตแวร และนวัตกรรม ใหมากข้ึน 
การขยายความตองการของตลาดไมเพียงแตจะสงผลตอการ

เติบโตของธุรกิจ ICT เทานั้น แตยังสงผลใหธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี ICT เติบโตตามไปดวย 
ในการนี้ ภาครัฐควรพิจารณาจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและ
บริการของผูประกอบการภายในประเทศกอน โดยเฉพาะการ
เปดโอกาสใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไดงานจาก
ภาครัฐมากข้ึน 

 

 



 

 

•  สงเสริมใหประชาชนมีความรูเทาทันเทคโนโลยีและสามารถใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การฝกอบรม
การใชซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือการเขาถึง
ขาวสารขอมูลตางๆ โดยใชกลไกการดําเนินงานของกระทรวง 

ICT ท่ีมีเครือขายในระดับตําบลอยูแลว   ในการนี้ ควรจัดทํา
โครงการอบรมประชาชนท่ัวประเทศ เชน แมบาน ชาวนา ทหาร 
ไดเรียนรูถึงการใชเทคโนโลยีไดใหถึง 50% ของประชากร 

4. แนวทางการทํางานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

• เนนสรางการมีสวนรวมของภาคสวนอ่ืนๆ ในกรณีของการพัฒนา
อุตสาหกรรม  สงเสริมใหสมาคมท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจดิจิทัล

ทํางานรวมกับกระทรวง ICT และจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน รับฟง

ความคิดเห็น จากภาคเอกชนเพ่ือเปนการ update ใหกับ
ผูปฏิบัติงานภาครัฐอยางตอเนื่อง 

• เปลี่ยนองคการมหาชนทางดาน ICT ของภาครัฐ ใหเปนองคกร
เอกชนโดยรัฐมีสวนของการลงทุน หรือ จัดกองทุนเพ่ือองคกร
สามารถ ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

•   การ เปลี่ยนช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ไปเปนกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล ไมมีผลกับการเปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนผานไปสูรัฐบาลดิจิทัลมากนัก และอาจทําใหเกิดความ
ไขวเขวและเขาใจคลาดเคลื่อนได เม่ือแปลเปนภาษาไทย  เพราะ
ภารกิจหลักของกระทรวงคือการนําพาประเทศใหสามารถใชขอมูล
เพ่ือพัฒนาการทุกดาน ไมวาเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงของชาติ 
หรือการปฏิรูปทุกเรื่อง ซื่งคําวา สารสนเทศและการส่ือสารก็ตรงกับ
ภารกิจดี และเขาใจงาย 



 

5. การประกาศใหมีนโยบาย Open Data ของชาติ  

การมีกฏหมายใหภาครัฐและภาคเอกชนเปดเผยขอมูลท่ีไมละเมิดสิทธิสวน

บุคคลและความม่ันคงของประเทศ (Open Data Policy) ใหเปนขอมูลท่ีมี
มาตรฐานและและใหทุกคนนําไปใชไดงาย เปนโอกาสใหเกิดธุรกิจใน 

Digital Economy อีกมาก นักพัฒนาซอตแวร และ Apps จะสามารถทํา 

Solutions ท้ังทางดานธุรกิจ  การตรวจสอบความโปรงใส การบริการ การ
สงเสริมภาพพจนประเทศไทยได  การเปดขอมูลในแนวนี้ สามารถทําเปน
ระยะได เชนเปดขอมูลภาครัฐกอน  เปดขอมูลทางดานวิจัยพัฒนา  ทางดาน
รัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ เปนตัน 

นโยบาย Open Data เปนโอกาสท่ีดี ในการสรางความเช่ือม่ันใหรัฐ และ
ธุรกิจไทย รวมถึงเปนการเปดชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน ซึ่งเปนความปรารถนาของรัฐบาล 

6. โครงการนํารอง 
นอกจากขอเสนอแนะขางตน ท่ีเปนเรื่องพ้ืนฐานจําเปนให Digital Economy 
กาวหนาไปเร็วแลว   รัฐควรจัดทําโครงการนํารอง ท่ีมีผลกระทบกวางและ
เห็นถึงคุณคาของเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางเปนรูปธรรมดวย  คือ   

6.1 โครงการจัดประกวดซอฟตแวรและแอพพลิเคช่ัน (กรอบระยะเวลา 
3 - 6 เดือน) 
การแขงขันและการจัดประกวดทุกอยาง เปนแรงบันดาลและแรงกระตุน
สําคัญใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของคนและผลงาน รัฐจึงควรจัดการ
ประกวดซอฟตแวรและแอพพลิเคช่ันท่ีชูนโยบายและผลงาน Digital 
Economy  เชน ประกวดซอฟตแวรและแอพพลิเคช่ัน ท่ีมาปรับปรุง
กระบวนการของระบบราชการ การใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  
 
 



 
 
รวมถึงการใชขอมูลท่ีกระจัดกระจายของกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานของรัฐ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลและบริการภาครัฐได ไมวา
จะเปนขอมูลทางดานการศึกษา การแพทย การทองเท่ียว หรือ
การเกษตร  และใหภาครัฐสามารถนําซอฟตแวรและแอพพลิเคช่ันท่ีสง
เขาประกวดไปใชประโยชนตอไปได  โดยในเบื้องตน ภาครัฐตอง
เปดเผยขอมูลท่ีไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือความม่ันคงของรัฐ เชน 
ขอมูลการนําเขาสงออก ขอมูลบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ขอมูล
จราจร ขอมูลการเขาออกของนักทองเท่ียว หรือ ขอมูลการจดทะเบียน
บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหเพ่ือใหผูแขงขันนําไปบูรณาการ 
ใหเกิดเปนโซลูช่ันใหมๆ  
เพ่ือความเขาใจถึงการเปดเผยขอมูลในการนี้  คือขอมูลท่ีรัฐมีอยู
ปจจุบัน ไมอยูในรูปแบบท่ีใชไดงาย หรืออานไดดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร ขอมูลท่ีรัฐจะเปดเผย จึงตองมีมาตรฐานและมีการควบคุม
ได  
     

 วัตถุประสงค 
• เพ่ือใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท่ีเปนนักพัฒนา

ซอฟตแวรและแอพพลิเคช่ันสามารถเขาถึงขอมูลของภาครัฐและ
นําไปสรางงานท่ีเปนประโยชนกับทุกฝาย 

• เพ่ือใหภาครัฐมีซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันท่ีรองรับกับการทํางานใน
ระบบดิจิทัล 

• เพ่ือสรางแรงกระตุนใหประชาชนต่ืนตัวกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
และเห็นถึงงานอยางเปนรูปธรรม 

  
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

•  เปลี่ยนวิธีการและกระบวนการทํางานของภาครัฐใหมีความ
รวดเร็ว ทันสมัย และลดตนทุนคาเสียโอกาสใหกับผูท่ีไปติดตอ
ขอรับบริการจากภาครัฐ 

 



 
  

• สงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐโดยไมตองลงทุนมาก 
สามารถพัฒนางานใหใชไดทันที พรอมกับรองรับแนวทางของ
ระบบดิจิทัล 

• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและแอพพลิเคช่ัน
ภายในประเทศ โดยพัฒนาทางดานอุปสงคและอุปทานใน
ลักษณะคูขนาน 
 

6.2 โครงการวิเคราะหและคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมในลักษณะ
ของ Predictive Model ใหกับภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป (กรอบ
ระยะเวลา 6 -12 เดือน)  
การวิเคราะหและคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมอาจจะแบงออกเปน 2 

สวน กลาวคือ 1) การวิเคราะหและวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เชน มูลคาเพ่ิมของการใชเทคโนโลยี 
ICT ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับภาค
เศรษฐกิจอินๆ ของประเทศ อาทิ การจางงาน และบุคลากร  2) การวิเคราะห
และคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมในลักษณะของการสรางฐานขอมูลและ
ระบบขอมูลท่ีมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีประมวลผล (Analytics) 
เพ่ือใหเกิดผลตอเนื่องในระยะยาว เชน การสรางระบบฐานขอมูลและการ
วิเคราะหประมวลผลของขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) ในดานท่ีมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธขององคกรท่ีสามารถ
เขาถึงและใชงานไดอยางสะดวกผานระบบออนไลน 
 
 วัตถุประสงค 

• เพ่ือใหมีขอมูล/ตัวช้ีวัดความเติบโตทางเศรษฐกิจอันเปนผลมา
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 

 
 



 
 

• เพ่ือใหมีการวิเคราะหสถานภาพและทิศทางการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ICT ในฐานะอุตสาหกรรมท่ีเอ้ือประโยชนและ
กอใหเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายในประเทศ  

• เพ่ือใหมีขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ไทยกับตางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการไทยรุกตลาด
ตางประเทศไดอยางมีทิศทางและแมนยําตามเปาหมาย รวมถึง
การมีขอมูลสนับสนุนเพ่ือสรางความนาสนใจและดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ  

 
      ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

• รายงานการวิจัยและบทวิเคราะหทางการตลาดและอุตสาหกรรม
อยางเปนระบบและมีความตอเนื่องของขอมูล 

• ระบบการวิเคราะหและคาดการณทิศทางการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเขาถึงและใชงาน
ไดผานระบบออนไลน 

 
 6.3 โครงการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของภาครัฐใหรองรับระบบ
ดิจิทัล ดวยการปรับเอกสารราชการใหอยูในรูปแบแบบดิจิทัลท้ังหมด   
(กรอบระยะเวลา 12 – 24 เดือน) 

 เอกสารราชการจํานวนมากในระดับกระทรวง กรม กอง หรือการ
ปกครองสวนทองถ่ินเชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือ องคการ

บริหารสวนตําบล  ยังอยูในรูปแบบ Image บนกระดาษ ไมสามารถนําไปใช
ดวยคอมพิวเตอรใหทําประโยชนได   โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีแปลง
เอกสารเหลานี้ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล   โดยจัดจางใหแปลงเอกสารเหลานั้น 
ท่ีไมใชเอกสารช้ันความลับไปเปนคลังขอมูลแบบดิจิทัลเพ่ือนําไปใชในการ 

 

 



 

 
สืบคน เปรียบเทียบความสัมพันธ นําไปใชแกไขปญหาตอไปอีก  และ

ต้ังเปาหมายใหรัฐจัดเก็บเอกสารราชการต้ังแตป 2559 เปนตนไปใหอยูใน
รูปแบบดิจิทัล    

 
 วัตถุประสงค 

• สรางคลังขอมูลดิจิทัล   เพ่ือเก็บเอกสารของภาครัฐท้ังหมดต้ังแต
อดีต และขอมูลท่ีเกิดข้ึนใหมใหเปนขอมูลดิจิทัล 

• เปลี่ยนแปลงการทํางานของภาครัฐเพ่ือใหใชเอกสารในรูปแบบ
ดิจิทัล 

• พัฒนาทักษะของขาราชการและพนักงานของรัฐใหเขาใจ และ
สามารถใชเอกสารดิจิทัลราชการใหเกิดวิธีทํางานท่ีดีกวาเดิม 

• ฝกทักษะการใชเทคโนโลยี ICT และทําใหเกิดงาน 100,000 
ตําแหนง  

 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

• เอกสารราชการเกาท้ังหมดต้ังแตระดับกระทรวง กรม กอง ไป
จนถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ อบจ อบต เทศบาล ตอง
เปลี่ยนเปนเอกสารดิจิทัล 100% ภายในป 2559  

• มีระบบขอมูลดิจิทัลของรัฐท่ีสมบูรณ (Government Digital 

Archives) ท่ีสามารถคนหาจาก Open Data ไดภายในป2559 
• เอกสารราชการใหมท้ังหมดของระบบราชการเปนเอกสาร ดิจิทัล

ต้ังแตตนป 2559 เปนตนไป 

                 ------------------------------------- 


