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คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลโดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้

อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมท่ีดิน
อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้
อธิบดีกรมสรรพากร
ผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูอ้  านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ
เลขาธิการส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ 

กรรมการและเลขานกุาร

ประธานกรรมการ

รองประธาน
กรรมการ

องค์ประกอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรรมการ

ปลัดกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)
ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั
ผูว้่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย
ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย
ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูท้รงคณุวฒุิท่ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแต่งตัง้ จ  านวน ๓ คน
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อ านาจหน้าที่
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รวบรวมข้อมูลและจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้อมลูด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งแนวทาง
และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการเฉพาะด้านนั้นรับผิดชอบ

เสนอขอความเห็นชอบตอ่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลด้านตา่ง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พร้อมทั้งแนวทาง
และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมลู

ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนเฉพาะดา้นในความรับผิดชอบแล้ว
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทบาทของ สดช. ที่เก่ียวข้องกับ National Data Strategy



แนวคิดการจัดตั้ง National Data Strategy ของต่างประเทศ

 EU ก าหนดกรอบการก ากับดูแลข้อมูล ส ำหรับกำรเข้ำถึงและใช้ข้อมูล และเนน้กำร
พัฒนำแนวทำงในกำรปกป้องข้อมูล ตำม General Data Protection Regulation 
(GDPR)

 EUDAT (European Collaborative Data Infrastructure) ขับเคลื่อนให้เกิด
การลงทุนในข้อมูล พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรประมวลผลข้อมลูร่วมกันของ
หน่วยงำนรัฐบำลภำยใต้ EU

 EU Open Science Cloud มีกำรใช้ระบบคลำวด์กลำงที่รวมเอำ HPC ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใต้ EU มำอยู่รวมกัน

 The European Regional Development Fund (ERDF) กองทุนพัฒนา
ภูมิภาคยุโรป เป็นกองทุนที่จัดสรรโดยสหภำพยุโรป เพื่อลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
และบริกำร และกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และพัฒนำธุรกิจ SMEs 

สหภาพยุโรป มีการด าเนินการที่ส าคัญในการสร้างยุทธศาสตร์การใช้ข้อมูล ได้แก่
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การบูรณาการข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงาน

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อยากเห็นในระบบราชการไทย ?

o หน่วยงานไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นในการด าเนินงาน (ไม่มีข้อมูล)
o หน่วยงานไม่รู้ว่ามีข้อมูลนั้นหรือไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นอยู่ไหน จึงคิดว่าไม่มีข้อมูล

(ไม่เห็นหรือไม่รู้ว่ามีข้อมูล)
o หน่วยงานรู้ว่ามีข้อมูล แต่เข้าถึงข้อมูลไม่ได้จากปัญหาเทคนิคและกฎระเบียบ (เข้าไม่ถึงข้อมูล)
o หน่วยงานมีและเข้าถึงข้อมูล แต่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้เต็มท่ี อาจมาจากปัญหา

เทคนิค ทรัพยากร หรือขาดทักษะความเชี่ยวชาญที่จ าเป็น

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขาดยุทธศาสตร์และนโยบาย
ด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐท่ีชัดเจน

เกิดจาก

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อเกิดบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ

การมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

แนวทางการจัดตั้ง National Data Strategy ประเทศไทย 1/2
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แนวทางการจัดตั้ง National Data Strategy ประเทศไทย 2/2
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Data Sharing Platform

รูปที่ ๑ แสดงแบบจ าลองการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์มการเช่ือมโยงข้อมูล
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02
01 ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนนิการ

พัฒนากลไกทางกฎหมายที่เกีย่วข้อง
และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Implementation Year 2022 มีการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณา

การข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ 
(Data Sharing Platform)

From 2022 and onward, Focus on Policy
พัฒนาและออกแบบรากฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย 
เช่น ข้อมูลส าหรับ Digital Manpower และ
Digital Literacy

Implementation Year 2023
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลสมัยใหม่

Recheck and further develop Ongoing
พัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้าน
และประเมินความต้องการด้านข้อมูล

National Data Strategy Roadmap
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✓ การก าหนดโยบายข้อมูล

✓ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล

✓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

✓ การก าหนดมาตรฐานด้านข้อมูล

✓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 ด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อน

 ด้านการบริหารจัดการที่ไม่ชัดเจน

 ด้านทักษะดิจิทัล

 ปัญหาด้านงบประมาณส าหรับการ
จัดท าฐานข้อมูล

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ที่เราควรท า Do และ ปัจจัยแห่งความล้มเหลว Don’t 
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เมื่อเรามี และ ด าเนินการ National Data Strategy ได้อย่างศักยภาพ

๒ .  เ ทค โน โลยี ปั ญญาประดิ ษฐ์  (Artificial 
Intelligence) เทคโนโลยี AI ก่อให้เกิดประโยชน์ในงำน
หลำกหลำยประเภท และช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้แก่องค์กรได้ ท้ังยังมีแนวโน้มท่ีจะถูกใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยี Cloud Computing และ Big Data ซึ่งท ำให้
เกิดกำรส่งถ่ำยข้อมูลไปมำระหว่ำงเครื่องจักรในระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

๑. นโยบายหรือมาตรการที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำรจัดท ำนโยบำยและมำตรกำรท่ีเข้มงวดในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัย กำรรักษำควำมลับ ตลอดจนกำรป้องกันมิให้มี
กำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยมิได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เพื่อให้สำมำรถท ำกำรรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๓. ความทันสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล 
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
โดยมีกำรขยำยกำรให้บริกำรให้ระบบ GDCC รองรับกำร
ใช้บริกำร Platform as a Service รองรับกำรท ำงำนของ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) และ Internet 
of Thing (IoT) เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ Big data 
ของภำครัฐ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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THANK YOU
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