


 หัวขอ้นำำเสนอ หัวข้อนำำเสนอ

กำรบริหำรโครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ
•แผนและนโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ 
•นโยบำยเศรษฐกจิดิจิทัล (Digital Economy)
•แผนพัฒนำดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy and Society)
บทบำทและหน้ำท่ีของผู้บรหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดับสงูภำครัฐ
•บทบำทของผู้บริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ
•กำรบริหำรงำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบักระทรวง/กรม
•หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏบัิติกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
•แนวทำงปฏบัิติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร
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ปี พ.ศ.

แผนพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 9

พ.ศ. 2545 -  2549

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 9

พ.ศ. 2545 -  2549

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10

พ.ศ. 2550 -  2554

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10

พ.ศ. 2550 -  2554

แผนพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 11

พ.ศ. 2555 -  2559

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 11

พ.ศ. 2555 -  2559

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12

พ.ศ. 2560 -  2564

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12

พ.ศ. 2560 -  2564

วิสยัทัศน์ประเทศไทย สู่
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กรอบนโยบำย IT 2010
(พ.ศ. 2545 – 2553)

กรอบนโยบำย IT 2020
(พ.ศ. 2554 – 2563)

แผนแมบ่ท ICT
ของประเทศไทย

พ.ศ. 2545 -  2549

แผนแมบ่ท ICT
ของประเทศไทย

พ.ศ. 2545 -  2549

ขยำย
เวลำถึง
พ.ศ. 
2551

ขยำย
เวลำถึง
พ.ศ. 
2551

แผนแมบ่ท ICT (ฉบบัท่ี 
2)

ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 -  2556

แผนแม่บท ICT (ฉบับท่ี 
2)

ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 -  2556

กำรจดัทำำ
แผน
แมบ่ท 

ICT ฉ. 3

กำรจดัทำำ
แผน

แมบ่ท 
ICT ฉ. 3

แผนกำรพฒันำดจิิทัล
เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2559 -  2563

แผนกำรพัฒนำดิจทัิล
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม

พ.ศ. 2559 -  2563

นโยบำยบรอดแบนด์แห่งชำติ
(9 พ.ย. 2553)

นโยบำยบรอดแบนด์แห่งชำติ
(9 พ.ย. 2553)

ครม. มมีติมอบหมำยให้ ก.ไอซีที 
ร่วมกับ วท. จดัทำำแผน DE 

แทน แผนแมบ่ท ICT



นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy)นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

4



5

“ภาคเอกชนและรัฐร่วมกันขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 



เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั

สร้ำงโอกำสอยำ่งเท่ำเทียม
เตรียมควำมพร้อมของทุน

มนุษย์

Government 
Transformation

เพ่ิมศกัยภำพของSMEs 

เป็นศูนยก์ลำงทำงธรุกิจ
ดิจิทัล

ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม

เพ่ิมคณุภำพให้คนทำำงำน

สรำ้งควำมตระหนักและ
เท่ำทันกำรใช้เทคโนโลยี

ดจิิทัลให้ประชำชน

ยกระดับ
คณุภำพชีวติ

สร้ำงควำมพร้อมของประชำชน
สู่สังคมดิจิทัล

เปล่ียนกระบวนทัศน์ในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้

บริกำรของภำครัฐ

Digital
Thailand

ขบัเคลือ่นประเทศไทยสูค่วำมเปน็ผู้นำำด้ำนดิจทิัลในภมูิภำควิสัยทศัน์: Transform Thailand towards Regional digital leader

เพ่ิมควำมโปร่งใสในกำร
ทำำงำนภำครัฐ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
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1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล 

Hard Infrastructure
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใชง้ำน

เทคโนโลยดิีจิทัล 

Soft Infrastructure

3. กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจทิัลของภำครัฐ 

Government Service Infrastructure

4. กำรขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
ด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล 

Digital Economy Acceleration

5. กำรพฒันำสังคมดิจทิัล 

Digital Society
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2. Soft Infrastructure

3. Service Infrastructure

1. Hard Infrastructure

4. Digital Economy Acceleration 5. Digital Society
6. 
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Digital 
Entrepreneu

r

SME 
e-Commerce

Business 
Transformatio

n

Digital 
Citizen

Inclusive Society

Quality of Life

Paperless 
Process

ParticipationCitizen Centric Service

Open Data Service Platform Enterprise Architecture

Broadband StandardLaws & 
Regulation

Cyber Security Privacy

Broadcast

International 
Gateway

Radio Frequency

Digital Literacy

Tech 
Startup

Data Center

Satellite

Universal Design

Education

Digital 
Government

Digital Industry



แผนพัฒนำดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

•ระยะเวลำของแผน DE 5 ปี (ต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 – 2563)
•ประชุมระดมควำมคิดเห็น 11 ครั้ง 

   ต้ังแต่เดือนมิถุนำยน – ธันวำคม 2558
•ร่ำงเบื้องต้นของแผน DE ประมำณกลำงเดือนมกรำคม 2559
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นำยกรัฐมนตรี 
ประธำนฯ

รองนำยกรัฐมนตรีด้ำนเศรษฐกิจ
รองประธำนฯ

คณะกรรมกำร
รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงดิจิทัลฯ
รัฐมนตรีวำ่กำร

กระทรวงพำณิชย์
รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงวทิย์ฯ

รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงศึกษำฯ

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรฯ

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง
กลำโหม

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสขุ

รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงอตุสำหกรรม เลขำธิกำรสภำพัฒนฯ ผู้วำ่กำรธนำคำร

แห่งประเทศไทย

ประธำน กสทช. ผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จำำนวนไมน่้อยกวำ่ 5 คน แต่ไม่เกิน ๘ คน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ
กรรมกำรและเลขำฯ

เลขำธิกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. .... 
(กระทรวงฯ อยู่ในระหว่ำงทบทวนร่วมกับ

สำำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ)

แผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
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กำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อรองรบั Digital Thailandกำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อรองรับ Digital Thailand
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1) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพฒันำดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ พ.ศ. .... 

(กระทรวงฯ อยู่ในระหว่ำงทบทวนร่วมกับสำำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ)
2) ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(อยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำของสภำนิติบัญญัติแหง่ชำติในวำระที่ ๒ แปรญัตติ 
และมมีติเลื่อนกำรพจิำรณำออกไป ๑๒๐ วัน (นับต้ังแต่วันที่ ..........)) 

3) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(รอกำรยืนยันจำกกระทรวงเน่ืองจำกมีกำรปรับคณะรัฐมนตรี)

4) ร่ำงพระรำชบัญญัติสำำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
(รอกำรยืนยันจำกกระทรวงเน่ืองจำกมีกำรปรับคณะรัฐมนตรี)
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5) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำำควำมผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (รอกำรยืนยันจำกกระทรวงเน่ืองจำกมกีำรปรับคณะรัฐมนตรี) 

6) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. 
(อยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำของสำำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ)

7) ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล พ.ศ. ….                                
     (กระทรวงฯ อยู่ในระหว่ำงทบทวนร่วมกับสำำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ)

8) ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและกำำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุ
กระจำยเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(รอกำรยืนยันจำกกระทรวงเน่ืองจำกมีกำรปรับคณะรัฐมนตรี) 
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โครงกำร/แผนงำนขับเคลื่อนตำมนโยบำย  โครงกำร/แผนงำนขับเคลื่อนตำมนโยบำย  
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โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล

Flagship Projects
โครงกำรขับเคล่ือนฯ 

7 แผนงำน


กำรพฒันำเครือข่ำย
ศูนยดิ์จทิัลชมุชน 


กำรพัฒนำเครือข่ำย
ศูนยดิ์จทิัลชมุชน 


กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้
ฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์และ

โครงข่ำย


กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้
ฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์และ

โครงข่ำย


กำรส่งเสริมกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 
SMEs 


กำรส่งเสริมกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกจิ 
SMEs 


กำรสร้ำงสังคมคุณภำพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


กำรสร้ำงสังคมคุณภำพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล


กำรพัฒนำบริกำร
ดิจิทัลในภำครัฐ


กำรพัฒนำบริกำร
ดิจิทัลในภำครัฐ


กำรพฒันำทุนมนุษย์
สำำหรับโลกยคุดิจิทัล


กำรพฒันำทุนมนุษย์
สำำหรับโลกยุคดิจิทัล


กำรพัฒนำเมอืงอัจฉริยะ 

(จงัหวัดภูเกต็)


กำรพัฒนำเมอืงอัจฉริยะ 

(จงัหวัดภูเกต็)

สนบัสนนุกำรบริหำร
จดักำรโครงกำรขับ

เคลื่อนฯ
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บทบำทและหน้ำที่ของผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ (CIO)
บทบำทและหน้ำที่ของผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ (CIO)



20

เป็นผู้ทีม่ีควำมรับผิดชอบในกำรจัดหำและใหบ้ริกำร 
ด้ำน ICT แกห่น่วยงำน โดยมีบทบำททีส่ำำคัญ ดังนี้

๑. เป็นผู้กำำหนดนโยบำยด้ำน ICT
๒. เป็นผู้ประกำศมำตรฐำนด้ำน ICT
๓. เป็นผู้พิจำรณำกำำหนดโครงสร้ำงด้ำน ICT 
๔. เป็นผู้ประกำศแผนงำนด้ำน ICT
๕. เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและแกปั้ญหำด้ำน ICT 

“เปน็ผูน้ำาด้าน ICT ของหน่วยงาน”
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คณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับกระทรวง

ประกอบด้วย CIO ระดับกรม

คณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับกระทรวง

ประกอบด้วย CIO ระดับกรม
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คณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับกรม

คณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับกรม
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หลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ
กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
หลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ
กำรจดัหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
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แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ 100 ล้ำน แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ 100 ล้ำน 
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แนวทำงปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำง
ของทำงรำชกำร
แนวทำงปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำง
ของทำงรำชกำร



มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
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        มอบหมำยให้กระทรวงกำรคลังร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
           จัดทำำหลักเกณฑ์กำรคำำนวณรำคำกลำง ดงันี้

๑. กระทรวงสาธารณสุข 

๒. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

๓. สำานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ

๔. สำานักงบประมาณ 

ยานอกบัญชียาหลักและเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 

การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 

การจ้างทีป่รึกษา

รายการครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
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ครุภัณฑ์

ใหใ้ช้รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงไอซทีีกำำหนด

หำกไม่ม ีให้ใช้รำคำที่เคยซือ้ครั้งหลงัสุด
ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี หรือ ใหใ้ช้รำคำตลำด 

โดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด รวมทั้ง เว็บไซต์ต่ำงๆ

ทัง้น้ี ใหพ้ิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

1

2
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รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ฮำรด์แวร ์ซอฟต์แวร ์
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์

ประเภทโปรแกรมประยุกต์

ให้ใช้รำคำตำมที่ ICT กำำหนด หรอื ใช้รำคำตลำด 
โดยกำรสืบจำกท้องตลำด รวมทั้งเวบ็ไซต์ต่ำงๆ 

รำยกำรอ่ืนๆ ให้ใชร้ำคำตลำด โดยสืบรำคำ รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ 
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ข้อมลูเกณฑ์รำคำพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
http://www.mict.go.th
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