
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยเปน็
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน

อาทิตยา สุธาธรรม
รองปลัดกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
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• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

• Digital ASEAN Hub

2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



รฐับาลดจิทิลั
(Digital Government)

เศรษฐกจิดจิทิลั
(Digital Economy)

สงัคมดจิทิลั
(Digital Society)

1.0

เกษตรกรรม

2.0

อตุสาหกรรมเบา
(แรงงานคน)

3.0

อตุสาหกรรมหนกั
(เครือ่งจกัร)

ก าลงัคนดจิทิลั
(Digital Workforce)
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง
ให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ
เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

2. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ขับเคลื่อน 
New S-Curve 
เพิ่มศักยภาพ 
สร้างธุรกิจ 
เพิ่มมูลค่า3. สร้างสังคม

คุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล
สร้างการมีส่วนร่วม 

การใช้ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม

5. พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

สร้างคน สร้างงาน 
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

4. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล
โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

6. สร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล
กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อมั่นในการลงทุน

มีความมั่นคงปลอดภัย

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทลั
ประเทศไทยเป็น 1 ในศูนย์กลางการเชื่อมต่อ

และแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ

รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart 

Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การให้ข้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการ

เป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการใน

เชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเท่ียว:
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบริการ

ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการ

เติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมูล

เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

บริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



Info.go.th
ศูนย์รวมคู่มือบริการภาครัฐ

กว่า 693,372 คู่มือ 
มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 934,262 ครั้ง 

Government Application Center 
(GAC)

ศูนย์รวมบริการภาครัฐที่ให้บริการ
ในรูปแบบ Mobile Application

กว่า 286 แอปพลิเคชัน
มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 666,873 ครั้ง 

Biz Portal
ศูนย์กลางข้อมูล และบริการส าหรับภาค
ธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ จนถึงปิด

กิจการได้จากจุดเดียว
กว่า 33 บริการ

มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 
196,604 ครั้ง  

Data.go.th
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ Open Data

กว่า 1,063 ชุดข้อมูล
มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 850,894 ครั้ง 

Government Kiosk
ช่องทางการให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการ
อเนกประสงค์ของรัฐตามพ้ืนท่ีจุดบริการ

สาธารณะ
กว่า 56 จุดให้บริการทั่วประเทศ

มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 289,351 ครั้ง 

Thailand Government 
Spending

บริการข้อมูลการใช้จ่ายท่ีพัฒนาจากชุดข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงยังไม่รวมถึง

การใช้จ่ายงบประมาณในด้านอื่นๆ
กว่า 4,444,299 โครงการ

มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 326,545 ครั้ง

G-News
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารภาครัฐส่งตรง

ถึงมือประชาชน

G-Chat
แอปพลิเคชันส าหรับการติดต่อสื่อสาร

ภายในหน่วยงานภาครัฐ
กว่า 198 หน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (GovChannel)
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การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
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ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ

โครงการเน็ตประชารัฐ
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โครงการเน็ตประชารัฐ
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กระทรวง DE / ทีโอที (Zone C) 24,700 หมู่บ้าน (ธ.ค. 2560

กระทรวง DE / ทีโอที (Zone C) 15,732 หมู่บ้าน (ธ.ค. 2561)

แผนการติดตั้ง

ส านักงาน กสทช. 3,920 หมู่บ้าน (ก.ย. 2561)

ในเมือง (Zone A + Zone B) 30,635 หมู่บ้าน

74,987 หมู่บ้าน

พื้นทีด่ าเนินการการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

โครงการเน็ตประชารัฐ
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โครงการเน็ตประชารัฐ
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โครงการเน็ตประชารัฐ
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โครงการเน็ตประชารัฐ
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 เป็นศูนย์กลางการเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตของ
ภูมิภาคอาเซียน และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ที่จะเป็น Global Digital Hub ของภูมิภาค

 มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดจิิทัล
ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
บนพื้นฐานของการเป็นศูนยแ์ลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างประเทศ (International 
Exchange Gateway) 

 ศูนย์ข้อมูลของประเทศ (Data Center Hub) 
ตลอดจนศูนย์รับส่งสัญญาณดาวเทียมและ
อวกาศ (Satellite and Space Center) 

โครงการ Digital Park Thailand
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โครงการ Digital Park Thailand
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6 2561

2562

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง

ภูเก็ต
เชียงใหม่
ขอนแก่น

SMARTEEC

22

20

15

ลดความเหล่ือมล้ ากระจายความเจรญิสูทุ่กภาค
ของประเทศจากเมืองทั่วไปเปน็เมืองอจัฉริยะ

สร้างขีดความสามารถรองรบัยุคเศรษฐกจิดิจทิัล 
มุ่งสู่ Thailand 4.0

ยกระดับทักษะความรู้ เกิดการประยุกตใ์ช้นวตักรรม
ดิจิทัล แก่แรงงาน เกษตรกร เด็ก เยาวชน เป็นต้น

เมืองมีการเตบิโตอยา่งยั่งยืน และมีความปลอดภัย 
เกิดสังคมคุณภาพ

2563

2564

2565

+

+

+

+
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โครงการ SMART Cities
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ความเป็นมา
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้ทุกกระทรวง
ร่วมมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 
- ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 55/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing)

การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการ กระบวนการ และ
ความเชื่อมโยงของ Big Data, Data center และ Cloud 
computing ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อให้สามารถวางแผนส าหรับบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เพิ่มขึ้นมาในภายหน้า
4. เพื่อจัดอบรมควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับ Big Data 
Analytics
5. เพื่อให้หน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณา
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และประโยชน์ที่จะได้รับในการ
บริการประชาชน
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การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• การขับเคลือ่นสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

• Digital ASEAN Hub

22กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



23กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ปริมาณความต้องการใช้งานโครงข่ายเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ

24กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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AAE-1

สถานะโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าและเคเบิลภาคพื้นดินระหว่างประเทศของไทย

ประเทศ จ านวนโครงข่าย จ านวนสถานี

กัมพูชา 2 1

ลาว 0 0

เมียนมาร์ 3 2

เวียดนาม 5 2

ไทย 9 7

มาเลเซีย 12 6

สิงคโปร์ 14 5
บรูไน 3 2

ฟิลิปปินส์ 8 7

อินโดนีเซีย 5 5

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



วัตถุประสงค์ของการลงทุนระบบเคเบลิใตน้้ าระหว่างประเทศของภาครัฐ

26

• มีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศรองรับบริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ได้
อย่างหลากหลายและเพียงพอในระยะยาว

• ลดต้นทุนค่าวงจรอินเทอร์เนต็ สามารถให้บริการสาธารณะแก่ภาคประชาชน 
ราชการ และธุรกิจได้ด้วยราคาที่ถูกลง

• เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ 
รองรับนโยบาย Thailand 4.0

• ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ASEAN Digital Hub อีกแห่งหนึ่งของภมูิภาค

• การลงทุนของภาครัฐ – AAE-1 และ โครงการ ASEAN Digital Hub
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ระบบเคเบิลใต้น้ า AAE-1 
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สถานีเคเบิลใต้น้ าปากบารา จ.สตูล  (สถานีขึ้นบก AAE-1)

28

เปิดสถานีเคเบิลใต้น้ าปากบารา
อ.ละงู จ.สตูล 

วันที่ 29 ก.ย. 60 

สถานีขึ้นบก ระบบเคเบิลใต้น้ า AAE-1 ของประเทศไทย
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โครงการ ASEAN Digital Hub

ภาพรวมการด าเนินการโครงการ
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กิจกรรมย่อยที ่1:  ขยายศักยภาพโครงข่ายในประเทศ

โครงการ ASEAN Digital Hub

• เพิ่มความจุโครงขา่ยเชื่อมโยงไปยังชายแดน
เชือ่มต่อกับ กัมพูชา ลาว และเมียนมา (CLM)

• เพิ่มความจุโครงขา่ยเชือ่มโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้
น้ าจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล และกับ

ศูนย์โทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
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กิจกรรมย่อยที่ 2 : ขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ าที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)

โครงการ ASEAN Digital Hub

ขยายความจุโครงขา่ยเคเบิลใต้น้ า
ระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ ไปยัง 
ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
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กิจกรรมย่อยที่ 3 : New Submarine Cable

โครงการ ASEAN Digital Hub

ร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ
ระบบใหม่ เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคแปซิฟิก กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมใน
ประเทศต่างๆ อาทิ ฮ่องกง กัมพูชา เวียดนาม
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1. พ.ร.บ.ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

3.  พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4. พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

5. (ร่าง) พ.ร.บ.ว่าดว้ยการรกัษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. ...

7. (ร่าง) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ...

8. (ร่าง) พ.ร.บ. ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ... 

6. (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ...

9. (ร่าง) พ.ร.บ. รัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ... 

10. (ร่าง) พ.ร.บ. ก ากับกิจการอวกาศและ   
การจัดตั้งองคก์ารอวกาศแห่งชาต ิพ.ศ.. 

สนง.กฤษฎีกา    
ตรวจพิจารณา

รอเข้า ครม. เพื่อ
เสนอ สนช.

ดศ. ปรับปรุง เพ่ือ
เสนอ ครม.

ดศ. ปรับปรุง เพ่ือ
เสนอ ครม.

อยู่ระหว่าง คกก.
ปฏิรูปด้านกฎหมาย 

พิจารณา

อยู่ระหว่างรอ
เสนอ ครม.

ลงราชกิจจาฯ  
15 ก.ย. 59

ลงราชกิจจาฯ  
24 ม.ค. 60

ลงราชกิจจาฯ  
24 ม.ค. 60

ลงราชกิจจาฯ  
22 มิ.ย. 60

สถาน
ะ

ช่ือ พ.ร.บ.

สถานะช่ือ พ.ร.บ.

กฎหมายด้านดิจิทลั
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ขอบคุณค่ะ
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