สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
กำหนดกกำ จักป ะชุมเชิงปฏิบัติกำ เพื่อขับเคลื่อดแผดพัฒดำ ัฐบำลกิจิทัลของป ะเทศไทย ะยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ยุทธศำสต ์

ค ้งั ที่
๑

ยุทธศำสต ์ที่ ๑
การพัฒนา และ
ยกระดับ ขีด
ความสามารถ
รองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล

๒

วัดและเวลำ
Domain
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๑) ด้านการบูรณาการ
๒๕๕๙
ข้อมูล
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ ๒) การให้ข้อมูล
๓) โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
๔) ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๑) การยืนยันตัวตนและการ
๒๕๕๙
บริหารสิทธิ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๒) การรับฟังความคิดเห็น

หนด่วยงำดผู้ ับผิกชอบ
๑) กรมการปกครอง
๒) สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
๓) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๔) สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
๕) สานักบริหารการ
ทะเบียน

หนด่วยงำดที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๒) กรมที่ดิน
๓) กรมสรรพากร
๔) ธนาคารแห่งประเทศไทย
๕) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
๖) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑) สานักงานคณะกรรมการ ๑) สานักงาน
พัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการคุ้มครอง
๒) สานักงานปลัดสานัก
ผู้บริโภค
นายกรัฐมนตรี
๒) สานักตรวจราชการและ
๓) สานักงานพัฒนาธุรกรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๓) สานักผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔) สานักงานคณะกรรมการ
กากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ยุทธศำสต ์
ยุทธศำสต ์ที่ ๒
การยกระดับ
คุณภาพ ชีวิตและ
ประสิทธิภาพ
ประชาชน
การไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัล

ค ้งั ที่
๓

วัดและเวลำ
Domain
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๑) การให้ความช่วยเหลือ
๒๕๕๙
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ แรงงาน

หนด่วยงำดผู้ ับผิกชอบ
๑) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
๒) กรมบัญชีกลาง
๓) ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔) สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
๕) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๖) กรมการจัดหางาน
๗) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หนด่วยงำดที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักบริหารกลาง
กระทรวงการพัฒนา
สังคม และความมันคง
ของมนุษย์
๒) กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
๓) สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ
๔) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๕) กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
๖) สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๗) สานักงานประกันสังคม
๘) สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

-๒-

ยุทธศำสต ์
ยุทธศำสต ์ที่ ๔

ค ้งั ที่
๔

การยกระดับความมั่นคง
และเพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน

ยุทธศำสต ์ที่ ๓
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ

๕

วัดและเวลำ
Domain
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๑) ด้านความปลอดภัย
๒๕๕๙
สาธารณะ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๒) การบริหารจัดการ
ชายแดน
๓) การป้องกันภัย
ธรรมชาติ
๔) การจัดการในภาวะ
วิกฤต

หนด่วยงำดผู้ ับผิกชอบ
๑) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๔) สานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
๕) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖) สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ
๗) สานักข่าวกรองแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ ๑) สานักงานเศรษฐกิจ
๒๕๕๙
การเกษตร
การเกษตร
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร

หนด่วยงำดที่เกี่ยวข้อง
๑) กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน
๒) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อวกาศและกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
๓) กรมอุตุนิยมวิทยา
๔) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
๕) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๑) สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๒) กรมวิชาการเกษตร
๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
๔) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
๕) สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร
๖) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๘) กรมพัฒนาที่ดิน
-๓-

ยุทธศำสต ์
ยุทธศำสต ์ที่ ๓
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ

ค ้งั ที่
๖

วัดและเวลำ
Domain
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๑) การลงทุน
๒๕๕๙
๒) การค้า (การนาเข้า/
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐
ส่งออก)
๓) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
๔) ภาษีและรายได้
๕) การท่องเที่ยว

หนด่วยงำดผู้ ับผิกชอบ
๑) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
๒) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
๓) สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
๕) สานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ
๖) Software Park
๗) กรมสรรพสามิต
๘) กรมสรรพากร
๙) กรมศุลกากร
๑๐) สานักงาปลัดกระทรวง
พาณิชย์
๑๑) สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
๑๒) กรมการกงสุล
๑๓) สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

หนด่วยงำดที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
๒) สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
๓) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-๔-

