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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซ้ือจัดจาง

การบริหารสินทรัพย
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การใหขอมูล

การรับฟง
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ความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การปองกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได

การคา (นําเขา / สงออก)

การทองเที่ยว
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ภาคการเกษตร
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วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ

การแขงขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ

การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการขอมูล

ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
การเงินและการใชจาย

โครงสรางพื้นฐาน

รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดจิิทลั

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและ
การดําเนินงานระหวางหนวยงาน

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* สําหรับการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
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