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Outline

 ที่มาของการจัดทําแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ที่มาของการจัดทําแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

 การเปลี่ยนแปลงทางดาน Digital Technology 
และผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม

 สาระสําคัญของแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ สาระสําคัญของแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม



เศรษฐกจิดิจิทัลเปนหนึ่งในนโยบายการเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

 ขอ 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ขอ 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล
ใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไป
ไดทันโลก และสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและ
การคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร 
อุปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับ
การใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาท และอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาท และ
ภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อน
เรื่องนี้อยางจริงจัง



การตรากฎหมายรองรบันโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

รายชื่อกฎหมายที่ปรับปรุง

 1. (ราง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

รายชื่อกฎหมายที่บัญญัติข้ึนใหม

 1. (ราง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ 1. (ราง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที.่..) พ.ศ......

 2. (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับที.่..) พ.ศ......

 3. (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที.่..) พ.ศ.....

 4. (ราง) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) 

 1. (ราง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.....

 2. (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแหงชาติ พ.ศ.....

 3. (ราง) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.....

 ขณะนี้ รางทั้งสาม ถูกรวมกันเปน “รางพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.....

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) 
พ.ศ.....

 5. (ราง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
(ฉบับที.่..) พ.ศ.....

 4. (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ พ.ศ.....

 5. (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ
.....



การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ – จุดเริ่มตน (รางแรกของ พรบ.DE)
กําหนดนโยบาย
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สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส

สํานักงานธุรกรรม
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หนวยดําเนินงาน และงานเลขานุการอนุกรรมการแตละสาขา

หมายเหตุ  ปรับปรุงชื่อหนวยงานตางๆตาม (ราง) พรบ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 รางนี้ยังเปนงานระหวางทํา หามนําไปอางอิง 



มติ ครม. ใหจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ค.ร.ม. มีมติ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2558 มอบหมายใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยจีัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน
แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
และใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มี.ค.2554 เฉพาะใน
สวนที่มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย จํานวน 2 ฉบับ แตละฉบับครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ในชวง
ระยะเวลาของกรอบนโยบาย ICT2020 (2554 – 2563)



ภาพรวมนโยบายของประเทศไทย

2553                                          2558                                         2563

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ICT 2020
พ.ศ.2554 – 2563
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นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรี 30 ก.ย.2558
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 นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ

แผนแมบท ICT แหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553-2556

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มติคณะรัฐมนตรี 5 เม.ย.2559
เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มติคณะรัฐมนตรี 30 ก.ย.2558
ไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน
แผนแมบท ICT แหงชาติ



นโยบายดิจิทัลในตางประเทศ (Country Plan Year Aspiration)

Canada Digital Canada 150
2014-2017 Towards a Thriving Digital Canada

Ireland National Digital Strategy
2013-2015 Do more with digital 

Korea K-ICT Strategy
2015-2020 Transform into a creative economy 

United Kingdom Information Economy Strategy
2013-2018 For a Thriving UK information 
economy, enhancing national competitiveness

Europe Digital Agenda
2011-2020 Develop  a digital single market 
to generate smart, sustainable and to generate smart, sustainable and 
inclusive growth in Europe

Malaysia Digital Malaysia 2012-2020
Assist towards Malaysia’s Vision 2020, becoming a high-income nation

Singapore Infocomm Media 2025
2020-2025 Towards the world’s first smart nation

Australia #au20 National Digital Economy Strategy
2011-2020 Stand among the world’s leading digital 
economies by 2020



The digital economy is the result of the 
transformational effects of new General-
Purpose Technologies (GPT) in the fields 

ตัวอยางนิยาม –
ความสัมพันธระหวาง “Digital Economy” และ “ICT”

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 

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, 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

having on jobs and growth, 
nothing that the internet is empowering people to 
create ideas, giving rise to new content, entrepreneurs 
and markets.



• Knowledge
• Digitization
• Virtualization
• Molecularization
• Integration/• Integration/

Internetworking
• Disintermediation

• Convergence
• Innovation
• Prosumption
• Immediacy• Immediacy
• Globalization
• Discordane



บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล

 Enabling Enabling

 Facilitating

 Transforming

 Disrupting Disrupting



Digital Disruption

Digital disruption refers to changes enabled by Digital disruption refers to changes enabled by 
digital technologies that occur at a pace and 
magnitude that disrupt established ways of 
value creation, social interactions, doing 
business and more generally our thinking.

• Source: Kai Riemer and Robert B. Johnston



สาระสําคัญสาระสําคัญ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลในตางประเทศ



สรุปจุดเดนประเทศตัวอยาง

Australia
ออสเตรเลียมีเปาหมายจะเปนประเทศชัน้นําระดับโลก
ดานดิจิทัล โดยเนนการพัฒนาโครงขายบรอดแบนด
ทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่หางไกล เพิ่มการใชประโยชน

Canada
แคนาดามีเปาหมายจะเปน Digital Canada ที่
เจริญรุงเรือง โดยมุงไปที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเชื่อมตอทุกคน คุมครองความปลอดภัยและความ

Ireland
ไอรแลนดพยายามที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากขึ้น โดย
เนนธุรกิจ SMEs มาอยูบนโลกออนไลน และการสรางธุรกิจ
เกิดใหม เพิ่มการใชดิจทิัลของประชาชน โดยเฉพาะทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่หางไกล เพิ่มการใชประโยชน

ในภาคธุรกิจและประชาสังคม พัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และสนใจเปนพิเศษในเร่ืองการใช
เทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่บริหารจัดการพลังงาน สุขภาพ
การศึกษา รวมไปถึงการทํางานแบบทางไกล

เพื่อเชื่อมตอทุกคน คุมครองความปลอดภัยและความ
เปนสวนตัวของประชาชน สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดวยการสงเสริมการใชในภาคธุรกิจและการพัฒนา
ธุรกิจเกิดใหม พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และเนน
เรื่องการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลของแคนาดาเอง

เกิดใหม เพิ่มการใชดิจทิัลของประชาชน โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เนนการสรางระบบ e-Learning
และพัฒนาการศึกษา และยังมีมาตรการขามหนวยงานรัฐ 
เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด และ
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

Malaysia
มาเลเซียจะใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกไปสูนโยบาย
จะเปนประเทศที่พัฒนาแลวของรัฐบาล โดยมี
ขอบเขตของ Digital Malaysia ที่ครอบคลุมกวาง

Singapore
สิงคโปรกําลังมุงไปสูการเปน Smart Nation แหง
แรกของโลก โดยเนนในเรื่องการใชประโยชนจาก
ขอมูลและเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนากําลังคนดิจิทัล

United Kingdom
อังกฤษมีเปาหมายไปสูระบบเศรษฐกิจแหงขอมูลที่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเนนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อสงออกสินคาและบริการไปสูขอบเขตของ Digital Malaysia ที่ครอบคลุมกวาง

มาก ตั้งแตการพัฒนาเขาถึงและการใชประโยชนจาก
เทคโนโลย ีพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รวมถึง ICT 
Service , e-Commerce, ICT 
Manufacturing, ICT Trade, Content & Media 
และเนนไปที่กลุมเปาหมาย 4 กลุม คือธุรกิจเกิดใหม
ดานดิจิทัล กลุมคน 40 % ลางของประเทศ กลุม
แรงงานดิจิทัล และกลุม SMEs

ขอมูลและเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนากําลังคนดิจิทัล
ตั้งแตเด็กไปจนถึงการสรางธุรกิจ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ การศึกษา การ
เดนิทาง และการชวยเหลือสังคม รวมไปถึงการลด
ความเหลื่อมล้ําดิจิทัลในกลุมผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส และยังเนนเปนพิเศษในดานพัฒนา
เทคโนโลยใีหมๆจากการวิจัยไปสูอุตสาหกรรม 
สิงคโปรไมเนนเรื่องบรอดแบนดแตกําลังจะสราง
โครงขายเซ็นเซอรทัว่ประเทศ

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อสงออกสินคาและบริการไปสู
โลก รวมถึงการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยี และเรงกระตุน
ใหภาคธุรกิจใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูล
โดยเฉพาะ SMEs สําหรับประโยชนของประชาชนเนนการ
เขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ การสงเสริมพัฒนา
ทักษะการใชดิจิทัล และการสราง Smart Cities ที่
ใหบริการสุขภาพ พลังงาน คมนาคม ฯลฯ สวนดาน
ปจจัยพื้นฐานแหงความสําเร็จ จะเนนพัฒนากําลังคน
ดิจิทัล ขยายโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด และเพิ่มความ
ปลอดภัยไซเบอรและความเปนสวนตวั



บริบทความทาทายในการพัฒนาประเทศไทย



บริบทความทาทายจากพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัล

 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 ผูบริโภคกลายเปนผูผลิต

 การแขงขันบนฐานของนวัตกรรม

 ยุคของระบบอัจฉริยะ

 การแขงขันดวยขอมูล

 การแพรระบาดของภัยไซเบอร การแพรระบาดของภัยไซเบอร

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกําลังคน

 การหลอมรวมระหวางออนไลนและออฟไลน



สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของไทย

 มี Fixed broadband penetration เพียง 9% แมวา 

 ปจจุบันประเทศไทย
มีเคเบิลใตน้ําเพียง 11 เสน 

mobile penetration จะสูงเกิน 100%   

 ในระดับหมูบาน มปีระมาณ รอยละ 53 จากจํานวน 74,965 
ที่สามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงได ที่เหลือ
เปนหมูบานหางไกล รวมถึงโรงเรียน โรงพยาบาล องคการ
บริหารสวนตําบลท่ียังไมสามารถเขาถึงโครงขายบรอดแบนด
ได

 ราคาคาบริการบรอดแบนดคิดเปนรอยละ 5.8 ของ GNP สูง

โครงสรางพื้นฐาน

มีเคเบิลใตน้ําเพียง 11 เสน 
(ใชงานอยูจริง 5 เสน) 
และ มี landing stations 
4 แหง ยังนอยกวาสิงคโปร 
และมาเลเซียมาก

 ราคาคาบริการบรอดแบนดคิดเปนรอยละ 5.8 ของ GNP สูง
กวามาเลเซียและสงิคโปรมาก



สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของไทย

 การใชเทคโนโลยีในภาคธุรกิจยังต่ํา โดยเฉพาะ SMEs ในป 2557   
มีการใชคอมพิวเตอรรอยละ 22.6 และอินเทอรเน็ตรอยละ 18.3 
และมีการขายสินคาออนไลนเพียงรอยละ 1.4

 ธุรกิจ SMEs ไทยแทบไมมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพทางธุรกิจ ไมมีความสามารถในการแขงขันเชิงนวัตกรรม

 อุตสาหกรรมดิจิทัลเผชิญกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และคาแรงที่สูงกวา

ดิจิทัลกับภาคเศรษฐกิจ

 อุตสาหกรรมดิจิทัลเผชิญกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และคาแรงที่สูงกวา
ประเทศเพื่อนบาน ในขณะที่ digital technology startups มีศักยภาพ แตสวน
ใหญยังเปนขนาดเล็กมากและไมสามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในและตางประเทศได



สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของไทย

 โดยรวมการมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ดิจิทัลในภาคสังคม

 ประชาขนยังคงเนนใช
เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง 
และยังขาดทักษะการคิด 

ไทยยังต่ํา มีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 38.2 
และอินเทอรเน็ตรอยละ 35.2 โดยกลุมผูใช
ในเมืองและกลุมผูที่อายุต่ํากวา 35 ป มีการ
เขาถึงและใชที่ดีกวากลุมอื่นๆ

 ปจจุบันประเทศไทยมีศูนยการเรียนรูไอซีที
ชุมชนจํานวน 1,980 แหง ยังไมครอบคลุม

และยังขาดทักษะการคิด 
วิเคราะห แยกแยะสื่อและ
ขอมูลขาวสารที่จําเปนใน
การเขาสูสังคมดิจิทัล

ชุมชนจํานวน 1,980 แหง ยังไมครอบคลุม
ทั่วประเทศและยังตองมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

 ไทยยังมีความรูและเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
ไมเพียงพอถือเปน content divide



สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของไทย

 UN e-Government Readiness 
Ranking จัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 
102 จาก 193 ประเทศทั่วโลก ในป 2557 

บริการภาครัฐ

102 จาก 193 ประเทศทั่วโลก ในป 2557 
(จากอันดับที่ 92 ในป 2555)

 Networked Readiness Index จัดให
อันดับดาน Government Usage ของไทย
อยูที่ 80 จาก 143 ประเทศ

 จาก Global Open Data Index ไทยอยู

 ประเทศไทยยังมปีญหาการให
ความสะดวกในการบริการ
ประชาชน ซึ่งเกิดจากกฎหมาย  จาก Global Open Data Index ไทยอยู

ในอันดับที่ 42 จาก 122 ประเทศ โดยมี
การเปดเผยขอมูลภาครัฐรอยละ 36 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีการเปดเผย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐถึงรอยละ 100

ประชาชน ซึ่งเกิดจากกฎหมาย 
และระเบียบ ที่เปนอุปสรรค และ
การไมสามารถเชื่อมโยง
ระบบงาน และขอมูลได



สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของไทย

 ในป 2557 ประเทศไทยมีผูทํางานดานไอซี
ที จํานวน 570,705 คน ทั่วประเทศ      
คิดเปนรอยละ 1.49 ของกําลังคนทั่ว

ทรัพยากรมนุษย

 สําหรับคนที่ใชไอซีทีในการ
ทํางาน พบวาสัดสวนของกลุม
ผูปฏิบัติงานในสถาน

คิดเปนรอยละ 1.49 ของกําลังคนทั่ว
ประเทศ (ต่ํากวามาเลเซียมาก) และสวน
ใหญเปนชางเทคนิคระดับปฏิบัติการ

 ประเทศไทยขาดกําลังดานไอซีทีจํานวนมาก 
โดยเฉพาะชางเทคนิคระดับปฏิบัติการไอซีที 
โปรแกรมเมอร และชางเทคนิคดาน

ผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการไมสูงนัก เนื่องจาก
ผูประกอบการยังไมเห็นความ
จําเปนในการนําเทคโนโลยีมาใช
สําหรับธุรกิจ

เครือขายและระบบคอมพิวเตอร และใน
อนาคตจะตองการกําลังคนทักษะเฉพาะ 
เชน Cloud Computing, Big 
Data, Mobile Application and 
Business Solution



สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของไทย



กฎหมาย กติกา

 ปริมาณพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกๆป โดยใน
ป 2557  มีมูลคา 2,177,691 ลานบาท อยางไรก็ตาม 
ประชาชนจํานวนมาก
ยังขาดความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน

 ภัยคุกคามไซเบอรเพิ่มสูงขึ้น โดย Malicious Code ถือเปนภัย
คุกคามอันดับ 1  คิดเปนรอยละ 43.3คุกคามอันดับ 1  คิดเปนรอยละ 43.3

 ประเทศไทยยังขาดกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดิจิทัล (ทั้งไมมี
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือมีแตไมทันเทคโนโลย)ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

มีสาระสําคัญ ดังนี้

• เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ• เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล

• มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตรและ/
หรือรายวาระ (agenda-based) รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 (ตอ)

มีสาระสําคัญ ดังนี้

•• ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนปฏิบัติการ ที่จะจัดทําขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและคําของบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานใหสอดคลองกัน

• มอบหมายใหสํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวน
โครงสรางของสวนราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการกําหนดตัวชี้วัด 
รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 (ตอ)

ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ป ของหนวยงาน
แทนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม

ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ที่ใหทุกกระทรวง ทบวง และ
หนวยงานอิสระจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบโดยจัดทํา
แผน 3 ป และปรบัทุกปตามความเหมาะสม และใหเสนอแผนของหนวยงานแผน 3 ป และปรบัทุกปตามความเหมาะสม และใหเสนอแผนของหนวยงาน
ควบคูไปกับการของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจาย
ประจําปทุกป
































