
แนวทางการจัดท าแผนปฏบิัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
รายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 

 
 นางสาวมาลี วงศาโรจน์ 

รองปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



ความคบืหน้าการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 

• กฎหมาย 
• (ร่าง) พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ (อยู่ระหว่าง สนช. พิจารณา วาระที่ ๒) 

ก าหนด 
• นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
• คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

• คณะกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
• คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
• คณะกรรมการเฉพาะดา้นอื่น 

• กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

• (ร่าง) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ (อยู่ระหวา่ง สนช. พิจารณา วาระที่ ๒) 
• ปรับชื่อกระทรวงเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม” 
• จัดตั้ง ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม 
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ความคบืหน้าการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล (ต่อ) 

• คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
• แต่งตั้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการในระหว่างที่กฎหมายอยู่ในระหว่างจัดท า 
• คณะกรรมการเตรยีมการฯ มีการประชุมไปแล้วจ านวน ๔ ครั้ง 
• มติคณะกรรมการฯ ที่ส าคัญ 

• การจัดท าแผนพัฒนาดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
• การด าเนินโครงการน าร่องเพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
• การด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

• แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (มติ ครม. เห็นชอบ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙) 

• การด าเนินโครงการขับเคลื่อนระยะเริ่มแรก 
• โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (มติ ครม. เห็นชอบ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘) 
• โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (มติ ครม. 

เห็นชอบ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙) 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
มีสาระส าคัญ ดังนี ้
• เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม เพื่ อ เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
• ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับ เคลื่ อนแผนพัฒนาดิจิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ 
และ/หรือรายวาระ (agenda-based) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ (ต่อ) 

มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
• ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการที่
จะจัดท าขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 
• มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ 
การปรับปรุงกฎระเบียบ และการก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ (ต่อ) 

ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการ
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 
 
ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และ
หน่วยงานอิสระจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดท าแผน ๓ 
ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการขอ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปี 
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การประชุมหารือเร่ืองแผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดประชุมหารือร่วมกับส านักงบประมาณ 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ทุกหน่วยงานน าแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ  และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ รายยุทธศาสตร์ที่จะจัดท า ไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
หน่วยงานและค าของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 
 การก าหนดตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการราย
ยุทธศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไป
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกันเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป 
 แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์จะครอบคลุมระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
 การจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯของ
หน่วยงาน หมายรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่ได้รับเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
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การประชุมหารือเร่ืองแผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม (ต่อ)   

 
 กรณีท่ีหน่วยงานมีความจ าเป็นเสนอขออัตราก าลงัตั้งใหม่ เพือ่รองรบัการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตกิารรายยุทธศาสตร์ ขอให้หน่วยงานเสนอขออตัราก าลังในปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ซึ่งส านกังาน ก.พ. จะพจิารณาจากโครงสร้างใหม่ โดยใหห้น่วยงานระดับกระทรวงเป็น
ผู้เสนอในภาพรวม ขณะนี้ส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างจัดท าข้อมลูเรื่องหลกัเกณฑ์แนวทางการ
ขออตัราก าลังตั้งใหม ่
 เนื่องจากบางหน่วยงานอาจอยู่ระหว่างการจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกแล้วตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยให้น าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ที่กระทรวงฯจะจัดท าขึ้น 
ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาปรับปรุงแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานเดิมของตนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ให้ถือว่าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ที่ สรอ. ด าเนินการจัดท าเป็นส่วนหนึ่งที่อยุ่ภาย
ใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ 4 



ยุทธศาสตร์ 

๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง ให้
ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 
เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้  

๒. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ขับเคลื่อน  New S-Curve  

เพ่ิมศักยภาพ  สร้างธุรกิจ  
เพ่ิมมูลค่า 

๓. สร้างสังคม
คุณภาพ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล  
สร้างการมีส่วนร่วม  

การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 

      ๕. พัฒนา 
ก าลังคนให้พร้อม 
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล 

สร้างคน สร้างงาน  
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

๔. ปรับเปลี่ยน 
ภาครัฐสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัล  
โปร่งใส อ านวยความสะดวก 

รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว 

๖. สร้างความเชื่อมั่น
ในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัล 
กฎระเบียบทันสมัย  
เชื่อมั่นในการลงทุน 

มีความม่ันคงปลอดภัย 

๑ ๖ ๓ ๕ ๒ ๔ 
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ภูมิทัศน ์ การขับเคลื่อน 
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แผนปฏบิัติ
ราชการ 

หนว่ยงาน 

ค าขอ
งบประมาณ 

ส านกั
งบประมาณ 

การประเมนิผล
การปฏบิัติ
ราชการ 

ส านกังาน 
ก.พ.ร. 

การจัด
อตัราก าลัง 

ส านกังาน 
ก.พ. 

สว่นราชการ 

แผนแมบ่ท ICT ประเทศไทย 
แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

- มตคิรม. 5 เมษายน 2559 - 

แผนปฏบิตักิารรายยทุธศาสตร ์ 

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัของหนว่ยงาน ระยะ 3 ปี 
 (2561-2563)  

ให้พิจารณาประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ และค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกัน 

กพร.  
การก าหนดตวัชีว้ดั การตดิตามประเมนิผล 
การด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

ก.พ. สนบัสนนุดา้นบคุลากร การทบทวนโครงสรา้ง 
ของสว่นราชการ การปรบัปรงุกฎระเบยีบ  
เชน่ ก าหนดใหม้กีารก าหนดต าแหนง่ CIO  

เป็นต าแหนง่จรงิ 

ส านกังบประมาณ 
งบประมาณบรูณาการ 
ดา้นการพัฒนาดจิทัิล
เพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม 

แผนแมบ่ท ICT  
หนว่ยงาน 

ใหย้กเลกิ  มตคิรม. 22 ม.ีค. 54 

มตคิรม.  
23 ม.ีค. 47 

ขัน้ตอน
งบประมาณ
ดา้น ICT 

< 100 ลบ. 
> 100 ลบ. 

มตคิรม. CIO 
บคุคลากรดา้นไอซทีภีาครฐั 
การอบรม CIO และบคุลากร 

ดา้นไอซที ี

การก าหนดตวัชีว้ดั การตดิตาม
ประเมนิผล การด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครฐั 

ใหย้กเลกิ  มตคิรม. 9 ม.ิย. 41 
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แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
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เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการจัดหาและให้บริการ  
ด้าน ICT แก่หน่วยงาน โดยมีบทบาทที่ส าคัญ ดังนี ้

๑. เป็นผู้ก าหนดนโยบายด้าน ICT 
๒. เป็นผู้ประกาศมาตรฐานด้าน ICT 
๓. เป็นผู้พิจารณาก าหนดโครงสร้างด้าน ICT  
๔. เป็นผู้ประกาศแผนงานด้าน ICT 
๕. เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาด้าน ICT  

“เป็นผู้น าด้าน ICT ของหน่วยงาน” 



กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 2020 
พ.ศ. 2554 - 2563 

2553 

แผนแม่บท ICT แห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 - 2556 

2563 

แผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กร
อบ

นโ
ยบ

าย
 IT

20
10

 

2558 

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

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

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. 2558 

นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ 

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

มติคณะรัฐมนตรี 30 ก.ย. 2558 
ให้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน
แผนแม่บท ICT แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

มติคณะรัฐมนตรี 5 เม.ย. 2559 
เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง 
แผน DE กับแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Connectivity 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Law & 
Cybersecurity 

แผนปฏิบัตกิารดจิิทัลของหน่วยงาน ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

แผนปฏิบัติราชการ และค าของบประมาณของหน่วยงาน 

แผน Digital Gov 

ทก. ร่วมกับ
กระทรวง/กรม 

ที่เกี่ยวข้อง
จัดท า 

ภายใน ส.ค. 59 

กระทรวง/กรม 
จัดท าให้แล้ว

เสร็จให้พร้อมเร่ิม
ใช้งานภายใน 
1 ต.ค. 2560 

แนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ทก. ร่วมกับ 
สงป. จัดท า 

ต.ค. – ธ.ค. 59 

แผนปฏิบัติการ 
รายวาระ  

(Agenda based) 
ต่างๆ เช่น Smart 

City 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์  

DE 
Acceleration 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Digital 
Society 

แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ 
Digital Gov 

แผน DG 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Digital 
Workforce 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ 

Law & 
Cybersecurity 

แผนปฏิบัติการ 
รายวาระ  

(Agenda based) 
ต่างๆ เช่น Smart 

City 

อนึ่งหน่วยงานอาจมีความจ าเป็นในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน และแผนงาน /โครงการ ของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของหน่วยงานในเบื้องต้น ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2559 ส าหรับเป็นแนวทางในการเสนอโครงการภายใต้งบ    
บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของหน่วยงานปี 2561 



ตัวอย่างขอบเขตของแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน 
กับ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 

แผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 

การพัฒนาระบบบริการ e-Services 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ/บูรณาการข้อมูล 

การพัฒนาระบบ Back Office 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

การพัฒนาบริการ e-Services ในลักษณะบูรณาการ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ/บูรณาการข้อมูล 

การพัฒนาระบบ Back Office 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล/การวิเคราะห์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

การใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ 

เน้นการใช้
ประโยชน์
จาก
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
Digital 
ส่วนกลาง
ร่วมกัน 

การด าเนนิงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุใน 
แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์/รายวาระ 

การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ICT 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT – ผู้ใช้งาน 

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์ ICT ของหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับ 
ศูนย์ ICT ของหน่วยงาน 
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ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กิจกรรม เม.ย.

59 
พ.ค.
59 

มิ.ย
.59 

ก.ค
.59 

ส.ค.
59 

ก.ย
.59 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

1. ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 

2. แจ้งเวียนมติ ครม. ให้แต่ละกระทรวงรับทราบ 

3.ชี้แจงแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯรายยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (2561-2563)  ใน
งาน Digital Thailand 2016  

4. จัดท า(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ รายยุทธศาสตร์ 

5. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ รายยุทธศาสตร์ ต่อ
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

6. ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ รายยุทธศาสตร์แก่ส่วน
ราชการ 

7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ
หน่วยงาน  ระยะ 3 ปี (2561 – 2563) 

8.ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี 
(2561 – 2563) (ให้พร้อมเริ่มใช้งานภายใน 1 ต.ค. 2560) 
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Question  

&  

Answer 



ขอบคุณ 

www.mict.go.th 
www.facebook.com/DigitalPlanClinic  

www.digitalthailand.in.th 
 

http://www.mict.go.th/
http://www.facebook.com/DigitalPlanClinic
http://www.digitalthailand.in.th/

