
กษิติธร ภูภราดัย
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยวิจัยนโยบำย

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ
6 กรกฎาคม 2558

https://www.digitalnewsasia.com/business/ibm-announces-new-enterprise-iot-unit
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ร่างแผนแม่บทพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2578

ความเชื่อมโยง ระหว่างกรอบนโยบาย ICT 

แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย และแผนระดับชาติต่างๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9
พ.ศ. 2545-2549

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2550-2554

กรอบนโยบาย IT2010 
(2545-2553)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564

กรอบนโยบาย ICT2020 
(2554-2563)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  61 62 63 64

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการสื่อสารของประเทศไทย

พ.ศ. 2545-2549         

กร
อบ

นโ
ยบ

าย
 IT

  2
00

0

นโยบายบรอดแบนด์
แห่งชาติ 

(9 พ.ย. 2553)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)

ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556      

ขยายเวลา
พ.ศ. 

2550-
2551         

(ร่าง) 
แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ        

และการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) 

ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 

2557-2561

แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินการส านัก
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2561

แผนการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. 2558 - ....

รวบรวมโดย: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, ทก.

พ.ศ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2556 - 2561

วิสัยทัศน์
ประเทศไทย 
สู่ปี 2570

2

ระยะเวลำของแผน 5 ป?ี
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เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ ๖.๑๘ ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถ
แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรคำ้ผลติภัณฑ์ดจิิทัลโดยตรง ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดจิิทัล 
และกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บรกิำรของภำคธุรกิจกำรเงินและธุรกิจบรกิำรอื่นๆ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ภำคสื่อสำรและบนัเทิง ตลอดจนกำรใช้ดจิิทัลรองรบักำรผลิตสินคำ้อุตสำหกรรม
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี
คณะกรรมกำรระดับชำติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง

3

ที่มา: นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
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The digital economy is the result of the 
transformational effects of new General-
Purpose Technologies (GPT) in the fields of 
information and communication. It has 
impacted all the sectors of the economy 
and social activities, for instance: retail, 
transports, financial services, 
manufacturing, education, healthcare, 
media and so on. It has implications much 
beyond the Information and 
Communication Technology (ICT) sector. In 
addition, the internet is empowering 
people in a new and different way to 
create and share their ideas, giving rise to 
new content, entrepreneurs and markets. 

European Commission. Working Paper: 
Digital Economy - Facts & Figures 

4

The global network of economic and social 
activities that are enabled by information and 
communications technologies, such as the 
internet, mobile and sensor networks. 
Australia - National Digital Economy Strategy

The DAE (Digital Agenda for Europe in 2010)
emphasized the influence digital technologies
were having on jobs and growth, noting that
the internet is empowering people to create
and share their ideas,
giving rise to new content, entrepreneurs and
markets.

ตัวอย่ำงนิยำม –
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง“Digital Economy” และ “ICT”
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Innovation 

Digital Economy
Digital Society 

Keystone
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หลักกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล
1. ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้น าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

(facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชน อย่างเป็นระบบ 
และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดจิิทัล ให้โปร่งใส และลดคอรัปชั่น 

2. มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ที่ชี้น าทิศทางของการพัฒนาให้แก่
หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และก าหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) 
นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และ
พัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ 

3. นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล

4. รัฐจะก ากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลเข้มและความมั่นคงปลอดภัย 
รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิดกัน 

5. รัฐจะปรับปรุงบทบาท อ านาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการก ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคาพยพของการท างานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่
เสริมซ่ึงกันและกัน
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เอกชนน ำ
รัฐสนับสนุน

กรรมกำร
ระดับชำติ

ขับเคลื่อน
ไปด้วยกัน

คุ้มครอง
ป้องกัน

มีองค์กร
ส่งเสริม
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รายชื่อกฎหมายที่ปรับปรุง

1. (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่) พ.ศ. ….

2. (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ …) พ.ศ. …

3. (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

4. (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

5. (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...

รายชื่อกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่

1. (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 

2. (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแห่งชาติ พ.ศ. ....

3. (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 

ขณะนี้ ร่างทั้งสาม ถูกรวมกันเป็น “ร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

4. (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ...

5. (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …

การตรากฎหมายรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
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นายกรัฐมนต
รี

National Digital 
Economy and Society 

Committee (NDEC) 

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ทางกายภาพ
(Hard 

Infrastructure)

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการ

(Service 
Infrastructure)

กรรมการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้านมาตรฐาน
(Soft  

Infrastructure)

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

พัฒนา
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital 

Economy 
Promotion)

1

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์จาก
ดิจิทัล (Digital 

Society 
Promotion)

5

“ครม.เศรษฐกิจ
และ

สังคมดิจิทัล”
NDEC

National 
Cybersecuri

ty 
Committee 

(NCSC)

เลขานุการ NDEC

ก ำหนดนโยบำย
องค์กรที่ท ำหน้ำที่ปฏิบัติ

ปลัดกระทรวง

กรมต่างๆ
• อุตุนิยม
• สถิติ

แห่งชาติ

ส านักงาน
ปลัด

กระทรวงฯ

ส านักงาน
DE

องค์กรตาม
พรบ.

หรือองค์การ
มหาชน

คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่อง

งานเลขานุการ NDEC และ
งานเลขานุการอนุกรรมการแต่

ละสาขา

หลักการ

1. รมว. DE/ปลัดกระทรวง เป็นประธานกรรมการรายสาขา
2. ผอ. หน่วยงานปฏิบัติต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการแต่ละสาขา ตาม 
“Assignment Metrix”

3. ตั้งให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นส านักงานเลขานุการของกรรมการสาขา
4. ทุกกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและภาครัฐ 

2 3 4

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry of Digital Economy and Society)

รัฐวิสาห
กิจ

รัฐมนตรี
กระทรวง MoDEเป็นกรรมการ NDEC

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

(Soft Infrastructure)

หมายเหตุ: ปรับตาม (ร่าง) พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุงเม่ือวันที่ 
29 มกราคม 2558
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อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

9

ก ากับดูแลด้านการพัฒนาและ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
การใช้ทรัพยากร  รวมตลอด
ทั้งวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การใช้ทรัพยากรที่ใช้ใน
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า 
ได้มาตรฐาน และเกิดความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ และ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึงในอัตรา
ค่าบริการที่เป็นธรรม

Hard Infras

ก ากับดูแลด้านการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการให้บริการ
หรือแอพพลิเคชั่นด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็น
เครื่องมือให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
การให้บริการ การประกอบ
กิจการ และการด าเนินชีวิต 
และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน
การให้บริการประชาชน ด้วย
การอ านวยความสะดวกและ
ลดความเหลื่อมล้ าในการรับ
บริการจากภาครัฐ โดยใช้
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่มี
ความสอดคล้องและท างาน
ร่วมกันได้

Service Infras

ก ากับดูแลด้านการส่งเสริมให้
เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใน
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกัน เพื่อให้การ
ท างานระหว่างระบบสามารถ
ท างานเช่ือมโยงกันได้อย่างมี
ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้และท าให้ระบบ
หรือการให้บริการมีความ
น่าเชื่อถือ ส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ทั้งทางการเงิน 
การค้า การน าเข้าส่งออก 
รวมทั้งการบริการประชาชน
ของภาครัฐ 

Soft Infras

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ ที่
จะน าไปสู่การพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการลงทนุ 
หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน เพื่อขับเคลือ่นและ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และ
พัฒนาและเตรียมพร้อมของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการใน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

Digital Economy 
Promotion

ก ากับดูแลและส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เกิด
ความพร้อมและความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล  ส่งเสริมและ
พัฒนาให้หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม สร้างความ
ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
คลังข้อมูล  ฐานข้อมูลดจิิทัล 
และการบริหารจัดการความรู้ 
รวมทั้งส่งเสริมเพื่อให้มีระบบ
การให้บริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และ
แนวทางการตรวจหาและ
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดที่
ปรากฏในฐานข้อมูลดจิิทัล

Digital Society

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ร่าง) พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ร่างนี้ยังเป็นงานระหว่างท า ห้ามน าไปอ้างอิง
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เป้ำหมำยของกรอบยุทธศำสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

1. ประเทศไทยมโีครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ที่ทันสมัยมีขนำดเพียงพอและมี
ค่ำบริกำรไม่สูงกว่ำประเทศอื่นในภูมิภำค
2. เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต และการ
เข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
3. สร้ำงผู้ประกอบกำรและธุรกิจดิจิทัลให้เป็นก าลังส าคัญในการสร้ำงผลิตภำพ
(Productivity) ของประเทศ
4. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
5. สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท ำงำนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
6. มีการพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมรวมทั้งระบบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
7. ประเทศไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
8. สร้ำงควำมพร้อมด้ำนไอซีทีโดยรวมของประเทศไทยเพื่อยกอันดับขีด
ควำมสำมำรถในการแข่งขันระหว่างประเทศ

10

ตัวอย่ำงเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
• เครือข่าย Broadband ถึง ๖๐%
• ใช้โทรศัพท์มือถือได้ทั่วถึง 
•ถึงทุกโรงเรียน/สถานีอนามัย ๑๐๐%
• ผู้ประกอบการใช้ ICT ถึง ๓๐%
• เลิกถ่ายส าเนาบัตรประชาชน เมื่อ
ติดต่อกับภาครัฐด้วยตนเอง
• บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์
ได้กว่า ๑๐๐ เรื่อง
• ติดต่อกับภาครัฐจุดเดียวได้บริการ
หลายชนิด
• ประชาชนเดินทางสะดวก เพราะใช้ตั๋ว
ร่วมกับบริการขนส่งมวลชนทุกชนิด
• ฯลฯ
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การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
เลขานุการ

ศูนย์การเรียนรู้
การบริหารโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการ

ลอจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลดิจิทัล

นวัตกรรม
บริการข้อมูล

แพลตฟอร์ม
การบริการ

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพ
บรอดแบนด์

แห่งชาติ

National
Broadcast

การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม

การจัดการความถี่
คลื่นวิทยุ

วงจรสื่อสาร
ระหว่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูล

ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล

การส่งเสริมธุรกิจ
เกิดใหม่ด้านดิจิทัล

นวัตกรรมดิจิทัล

การส่งเสริมการค้า
ผ่านสื่อดิจิทัล

สื่อสาระ ดิจิทัล

ส่งเสริมการพัฒนา
สังคมดิจิทัล

การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

การออกแบบ
เพื่อทุกคน

หอจดหมายเหต/ุ 
ห้องสมุดดิจิทัล

การรู้เท่าทันสื่อ

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรฐาน

การอ านวย
ความสะดวก

ท าเนียบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

CERT
Readiness

กฎหมาย

แนวทำงกำรขับเคลื่อน

หน้า ๗/๘
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ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรบรกิำร
(Service Infrastructure) 

12

รัฐบำลดิจิทัล

แพลตฟอร์ม
กำรบริกำร

นวัตกรรมบริกำร
ข้อมูล

 ปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถ ขอรับบริการโดยไม่จาเป็นต้อง
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใช้ประโยชน์จากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่

เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มขอ ใช้บริการเพื่อลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษอีกด้วย
 ลดเวลาในการรับบริการของประชาชน 

 มีแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) พื้นฐานเช่น บริการแปลภาษา บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API  เพื่อรองรับการสร้างบริการรูปแบบใหม่ในด้านที่ส าคัญเร่งด่วน เช่น e-
Commerce e-Logistics การท่องเท่ียว และบริการสาธารณสุขส าหรับประชาชน รวมทั้งการ
บริการข้อมูลสารสนเทศส าหรับชุมชน เป็นต้น

 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดเผย จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open 
Data เพื่ออ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และน ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชน 
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ประเด็นเกี่ยวกับกำรใช้ ICT ในภำครัฐ 
และบทบำทของภำครัฐในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ICT 
ถูกระบุในกรอบนโยบำยและแผน ICT ทุกฉบับ

อะไรที่ต่ำงไปใน DE

14



การด าเนนิการรา่งแผน DE ดว้ยการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่ม
(Backup ดว้ยการศกึษาขอ้มลูโดยทมี Secretariat)

Vision

รัฐ

วิชาการ

เอกชน

สงัคม

ภาพฝัน
รว่ม

รัฐ

วชิาการ

เอกชน

สงัคม

การระดมความเห็นของ 
Stakeholders

http://www.nirmalagarla.org/wp-content/uploads/2014/05/vision.png

Indicators

Performance

Goal

การก าหนดเป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรม การระดมความคดิเห็น
รายยทุธศาสตร ์5 ดา้น

Hard Infra.

DE

Service 
Infra.

DS

Soft Infra.

Emerging Themes

Data
Network

Workforce

HRD



ขอบคุณ

Source: http://www.funlava.com/
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