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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และให้มีการพัฒนาดิจิทัลของประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในระหว่ า งการจั ด ทํ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ เสนอต่ อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จําเป็นต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อ เตรี ย มการด้ า นการพั ฒ นาดิ จิทั ล ของประเทศ รวมทั้ ง ทํ า หน้า ที่ กํ า หนดนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ล
การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานในหลายมิติที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จําเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการ
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง
เพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร
การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจําหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม
การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นใด หรือการใด ๆ ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม
และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองคล้ายคลึงกัน
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ ๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการเตรี ย มการด้ า นดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแล
รองประธานกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจ
(๓) รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแล
กรรมการ
ด้านกฎหมาย
(๔) รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กาํ กับดูแล
กรรมการ
ด้านการต่างประเทศ
(๕) รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแล
กรรมการ
ด้านความมั่นคง
(๖) รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแล
กรรมการ
ด้านสังคม
(๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
และการสื่อสาร
(๑๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน
ไม่เกินแปดคน โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
และเลขานุการ
(๒๔) รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
และการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
การดํ า รงตํ า แหน่ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของกรรมการตาม (๒๒) ให้ เ ป็ น ไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตามแนวทางในหมวด ๒ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการ
ตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เพื่อให้รับเอาหรือ
ให้มีการดําเนินนโยบายสานต่อหรือสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบูรณาการการกําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน
การคลัง การลงทุน มาตรการในการจัดหาพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มกลไกที่ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินการกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบูรณาการแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานโครงการดังกล่าว
(๗) เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อเท็จจริง ความเห็น
หรือคําแนะนํา หรือขอให้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายบุคคลให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ในเรื่องนั้น
การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ให้นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ น หน่ ว ยงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย
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หมวด ๒
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ ๙ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องมี
แนวทางการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) แนวทางการทําให้การใช้ดิจิทัลก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิด
ความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) แนวทางการพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี ดิจิทั ลที่เ ป็นการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร การแพร่เสียง หรือการแพร่ภาพในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ํา หรือในอากาศหรืออวกาศ และแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประโยชน์ของประชาชน
(๓) แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารหรื อ แอพพลิ เ คชั่ น สํ า หรั บ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวก ยกระดับของศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการมีระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บและบริหาร
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อันรองรับความต้องการและความจําเป็นในการใช้งานหรือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
(๔) แนวทางการส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ
หรือข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
และมาตรการทางกฎหมายหรือกฎ ตลอดจนการพัฒนาระบบหรือบริการที่มีความสําคัญยิ่งยวดที่จําเป็น
ต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้การประยุกต์ใช้งานมีความสอดคล้องและระบบ
สามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๕) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลทั้งในกิจการโทรทัศน์ วิทยุ เพลง ละคร ภาพยนตร์ การโฆษณา
การตลาด การลงทุน รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดมาตรการและแรงจูงใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการร่วมทุนในรูปแบบการทํางานระหว่างรัฐกับเอกชน
อันจําเป็นสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
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(๖) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งสร้างความพร้อม
และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้มี
การนําไปประยุกต์ใช้สําหรับต่อยอดสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ํา
ในการเข้า ถึงบริ ก ารที่จํ าเป็น ต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต ของประชาชน รวมทั้ งสร้ างความตระหนั ก
และรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมีนัยสําคัญ
(๗) แนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้ง
การส่งเสริมเพื่อให้มีระบบการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนําไปใช้ประโยชน์
ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายสําหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการ
แต่งตั้ง หรือบุคคลใดซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างอื่น
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณ และเงินอื่นใด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๑๒ เมื่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว
ให้ระเบียบนี้เป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

