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ผลงานกระทรวงไอซีทใีนรอบ ๑ ปี 

 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              

ได้แถลงผลงานภายหลังด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบรอบ ๑ ปี 

ซึ่งแบ่งเป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล   ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและนโยบายเร่งด่วนที่ด าเนินการในปีแรก     

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินงานอ่ืนๆ ของหน่วยงานในก ากับ   ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ 

โครงการอ่ืนๆ ที่กระทรวงฯ ริเร่ิมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การด าเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรี รวมทั้ง            

มติคณะรัฐมนตรี และผลการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ด้าน ICT กับต่างประเทศ 

ในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานั้น กระทรวงฯ  ได้ด าเนินการตามนโยบายความ

มั่นคงแห่งรัฐในเร่ืองการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก คือ การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ และนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ 

http://www.nso.go.th/


๒ 

ระหว่างประเทศ ในเร่ืองการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมื อระหว่างประเทศอาเซียน รวมถึง               

การเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

โดย กระทรวงฯ ได้ด าเนินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผ่านโครงการถวายพระพรออนไลน์ รวมทั้งการสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก              

เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกอินเทอร์เน็ต โดยการจัดตั้ง Cyber 

Security Operation Center หรือ ศูนย์ CSOC การจัดต้ังเครือข่ายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเทิดทูนและพิทักษ์สถาบัน

พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการ “น้ าดีไล่น้ าเสีย การประสานความร่วมมือ

กับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศเพื่อระงับการเผยแพร่ภาพและเนื้อหาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ     

และโครงการลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) โดยการสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout เพื่อพ่อหลวง 

จ านวน ๑๐๒,๐๘๒ คน เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังสิ่งที่ไม่เหมาะสมและภัยในอินเทอร์เน็ต  

นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดท าศูนย์บริการประชาชน ICT (One Stop Service) โครงการพัฒนาโครงข่าย

สื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม โครงการ Free Public 

WiFi โดยวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Wi-Fi) ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ติดตั้งให้บริการจ านวน ๓๐,๐๐๐ จุดในปี 

๒๕๕๕ และในอนาคตจะขยายบริการทั่วประเทศ ๒๕๐,๐๐๐ จุด  

พร้อมกันนี้ กระทรวงฯ ยังได้มีการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การวางระบบ

แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การจัดท า Smart Card Application การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้าน ICT โดยการจัดท ากรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร        

การจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร ICT ระดับสูงภาครัฐ การยกระดับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปสู่ศูนย์เตือนภัย

แห่งชาติ การวางแนวทางด าเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ     

ในก ากับ การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

และกระทรวงฯ ยังได้ด าเนินนโยบาย Smart Thailand ใน ๓ ด้าน คือ ๑. Smart Network ด าเนินการศึกษา  

เพื่อผลักดันการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการพัฒนาและขยายโครงข่าย Smart Network ด้วยการใช้

โครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ยังได้จัดท าแผนปฏิบัติการ IPv6 เพื่อรองรับการเปลี่ยน

ผ่านการใช้งานจาก IPv4       IPv6 และการทดสอบเทคโนโลยี “4G Thailand The First 100 Mbps”  ด้วย 

๒. Smart Government ได้ด าเนินการขยายการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 

(Government Information Network : GIN) การจัดท าโครงการ Government Cloud Service และโครงการพัฒนา 



๓ 

ระบบข้อมูลส าหรับเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS : Multiple Indicator Cluster Survey) ๓. Smart Business 

ด าเนินการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) การจัดท า e-CERTIFICATE เพื่อการรับรอง Print out        

การส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และผลักดันการท าธุรกรรม                    

ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับการท าการค้าระหว่าง

ประเทศ 

ด้านการด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย นั้น ได้มีการด าเนินการในเร่ือง         

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

การรักษาต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย ๒๖ แห่ง    

การส่งเสริมการน าโปรแกรมโอเพนซอร์สไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์        

และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อผู้พิการ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ตลาดส าหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ 

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้ด าเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี โดยร่วม

ด าเนินการกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ติดตามการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย       

ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดต้ัง Emergency Call Center โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์ ๑๙๒ ด าเนินการแจ้งเตือนภัย     

ผ่านระบบส่งข้อความสั้น พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพด้าน       

การพยากรณ์อากาศและการเตือนลักษณะอากาศร้าย 

ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ที่กระทรวงฯ ริเร่ิมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนั้น ได้ด าเนินการ  ๒ โครงการ              

คือ โครงการ Smart Province ในจังหวัดนครนายก ซึ่ง กสทฯ ได้ร่วมด าเนินการขยายโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วขนาด 

๔๘ Core ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมทุกต าบลในพื้นที่จังหวัดนครนายก ขณะที่ สรอ. ได้ร่วม

สนับสนุน  การน าร่องการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน และ   

ซิป้า ได้ด าเนินการจัดท าซอฟต์แวร์สนับสนุน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบจังหวัดอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ส่วนอีกหนึ่งโครงการ คือ การจัดท าหลักสูตร CIO โดยพัฒนาหลักสูตรการวางแผนและการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและเตรียมความพร้อมของผู้ เ รียนสู่ต าแหน่ง CIO ขององค์กร ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ด้าน ICT กับต่างประเทศ กระทรวงฯ ได้ร่วมการประชุมรัฐมนตรี

อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ ๑๑ รวมทั้งร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ 



๔ 

เร่งรัดในการจัดให้มีโครงข่ายทางด่วนสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ระยะที่ ๒ และกระทรวงฯ 

ยังได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ทั้งการประชุม GSMA Ministerial Programme ๒๐๑๒  การประชุมระดับรัฐมนตรี

เร่ืองการลดภัยพิบัติในภูมิภาคโทโฮคุ การประชุม World Economic Forum on East Asia (WEFEA) การประชุม 

The 8th Ministerial Forum during the Infocomm Media Business Exchange การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้าน

โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ 

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  ASEAN CIO Forum ๒๐๑๒ และการประชุม 

Policy and Regulatory Forum (PRF-๑๒) รวมถึงการประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคม               

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๑๒ (World Telecommunication/ ICT Meeting ๒๐๑๒ หรือ 

WTIM  2012) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้อีกด้วย 
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กลุ่มประชาสัมพันธ ์ส านักสถิติพยากรณ์  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๑๓๒๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 

 

มั่นใจในส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ รัฐและรำษฎร์จะก้ำวไปอย่ำงมั่นคง 


