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กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือดีปา เปดเวทีเสวนา “คิดอยางไร
ถาภาครัฐ เปด Open Data” รวมกับกลุมสตารทอัพ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปดเผย
ในเวที เสวนาหัวขอ “คิดอยางไรถาภาครัฐ เปด Open Data” ทีส่ ำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (ดีปา /DEPA)
จัดขึ้น ณ Glowﬁsh Sathorn วา กระทรวงดิจิทัลฯ ไดมอบหมายใหดีปาจัดเวทีเสวนาดังกลาวขึ้น
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ในการนำขอมูลภาครัฐไปใช
สรางมูลคาเพิ่มตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในปจจุบันรัฐบาลเห็นความสำคัญของ
Big Data และตองการใหเกิดการนำขอมูลภาครัฐไปประยุกตใช ใหเกิดประโยชน ซึง่ มอบหมาย
ใหกระทรวงดิจิทัลฯ เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกลาว
โดยการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big data)
ศูนยขอมูล (Data Center) และคลาวด คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพื่อใหเกิดการนำขอมูล
ของแตละกระทรวงมาบูรณาการใหเกิดมิตขิ อ มูลใหม โดยเริม่ การขับเคลือ่ นไปแลวในหลายดาน อาทิ
ดานสาธารณสุข ดานการทองเที่ยว ดานอุตุนิยมวิทยา หรือแมกระทั่งกระทรวงยุติธรรม ที่มีการ
บันทึกขอมูลของผูก ระทำผิดในรูปแบบสถิติ เพือ่ ใชในการปองกันการเกิดอาชญากรรมภายในประเทศ
ซึง่ ป 2561 ถือเปนปแหงการทำ Big data และในทีส่ ดุ การเปนรัฐบาลดิจทิ ลั จะเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู
ใหบริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศดวย “Smart Sign On”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปดเผยวา ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร “การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ” กระทรวงฯ จึงได
ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอรเน็ตไรสายเพื่อประโยชนสาธารณะ
(Free Wi-Fi) เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะโดยไมคิดคาใชจายแกประชาชน
สงเสริม ใหประชาชนไมจํากัดอายุ การศึกษา สถานะทางการเงินและสังคม รวมถึง
นักทองเที่ยวตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลและบริการดิจิทัลที่เปนประโยชนได
สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอรเน็ตไรสายเพื่อประโยชนสาธารณะ
(Free Wi-Fi) เพือ่ ใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะผานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ทัว่ ประเทศ นัน้ กระทรวงดิจทิ ลั ฯ โดย
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ไดรับความรวมมือในการดำเนินโครงการฯ จาก
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
หรือ เอไอเอส และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ทรูมูฟ
โดยผูใชบริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใชบริการ Free Wi-Fi ดวยชื่อผูใช (Username)
และรหัสผาน (Password) เดียวกันไดกับทุกผูใหบริการ (ISP) ที่เขารวมโครงการฯ ทั่วประเทศผาน
จุดบริการทัง้ สิน้ ประมาณ 46,700 จุด ซึง่ ปจจุบนั มีผลู งทะเบียนประมาณ 120,000 คน
และเขาใชงานแลวมากกวา 1,600,000 ครั้ง
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กระทรวงดิจิทัลฯ รวมกับ
สหราชอาณาจักร
ผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานดิจิทัล
และความปลอดภัยดานไซเบอร
กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม นำโดย ดร.พิ เชฐ ดุ ร งคเวโรจน รั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมคณะ ใหการตอนรับ H.E. Mr. Liam Fox
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคาตางประเทศแหงสหราชอาณาจักร พรอมดวย Ms. Margaret Tongue
ตำแหนงอุปทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และผูแ ทนจากฝาย
สหราชอาณาจักร ทีเ่ กีย่ วของในโอกาสการเขาเยีย่ มคารวะ โดยทัง้ สองฝายเห็นควรผลักดันใหเกิด
ความรวมมือ ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานดิจิทัล และความปลอดภัยดานไซเบอร
เปนโครงการเริ่มตน
สำหรับดานวิชาการจะมีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรทีม่ ศี กั ยภาพในสาขาทีเ่ ปนทีต่ อ งการของไทยเขามาสรางความรวมมือ
ใน EEC เพือ่ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมของเอกชน รวมทัง้ สรางบุคลากรทีม่ ที กั ษะสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน ในสวน
ของความปลอดภัยดานไซเบอร จะมีการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเขามามีสว นรวมในศูนย ASEAN-Japan
Capacity Building Center ซึ่งประเทศไทยไดรับการคัดเลือกจากอาเซียนใหจัดตั้งศูนยดังกลาวเพื่อพัฒนาบุคคลกรดานความปลอดภัยดาน
ไซเบอรของอาเซียน นอกจากนี้ จะมีการจัดทำบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานดิจทิ ลั ระหวางไทยและสหราชอาณาจักรเพือ่ เปนกรอบ
ความรวมมือทีเ่ ปนรูปธรรมระหวางสองประเทศตอไป เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ถนนพระรามที่ 9 กรุงเทพฯ

การอบรมภาคีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำป 2561
นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เปนประธานพิธเี ปดการอบรมภาคีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั ฯ
จัดขึน้ เพือ่ สรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับนโยบายดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ความมั่นคงที่งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหการ ซึ่ง
มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสภาความมั่นคงแหงชาติ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย กรมการสรรพกำลั ง กลาโหม และสำนั ก งาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ( องคการมหาชน) หนวยงานในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมใหความรู
กระทรวงดิจิทัลฯ มุงหวังที่จะสรางภาคีเครือขายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชเปนกลไกในการสนับสนุนงาน ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคลองตามนโยบายตางๆ
กำหนดจัดการอบรมฯ ระหวางเดือน มีนาคม – กันยายน 2561 จำนวน
4 รุนๆ ละ 100 คน และมีหนวยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
เขารวมอบรม ภาคีเครือขายฯ ดังกลาว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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DEPA รวมกับกรุงศรีฯ และ สจล. จัดงาน
Krungsri Uni Startup – KMITL Hackathon
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA/ดีปา ) รวมกับ บริษทั กรุงศรี ฟนโนเวต จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จัดงาน Krungsri Uni Startup - KMITL Hackathon ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ คณะวิทยาศาตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กิจกรรม Krungsri Uni Startup - KMITL Hackathon จัดขึ้นภายใตแนวคิด Deep Tech for Customer Experience เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในกลุม นักศึกษามหาวิทยาลัยใหเติบโตอยางยังยืน DEPA รวมมอบรางวัลใหกบั ทีมทีไ่ ดรบั
รางวัลชนะเลิศภายในงานฯ นับเปนความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนสรางผูป ระกอบการรายใหม Digital Startup สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
และสรางบุคลากรผูประกอบการดานเทคโนโลยี เพื่อนำไปสูการพัฒนาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอไป

CAT ควารางวัลจากเวทีระดับโลก

“2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
พรอมดวยคณะกรรมการ และผูบริหารเขารับรางวัล “2018 Frost & Sullivan Thailand Smart City Service
Provider of the Year” ในงาน 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards จากองคกร Frost &
Sullivan ซึ่งเปนองคกรใหคำปรึกษา และวิจัยระดับโลกที่ใหรางวัลแกองคกรที่มีความเปนเลิศในการดำเนินธุรกิจ
ดานตางๆ โดย CAT ไดรบั รางวัลดังกลาว ในฐานะองคกรทีม่ ผี ลงานโดดเดนดานการพัฒนา Smart City ในจังหวัด
สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ Phuket Smart City รวมถึงการติดตัง้ ระบบโครงขาย LoRa IoT
by CAT เพื่อรองรับบริการ อัจฉริยะตางๆในอนาคต ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

3

WEEKLY NEWSLETTER

ประจำวันศุกรที่ 6 เมษายน 2561

ไปรษณียไทย แถลงขาวเปดจอง
แสตมปพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ 10
บริษทั ไปรษณียไ ทย จำกัด (ปณท) แถลงขาวเปดจอง
แสตมปพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ กรุงเทพฯ
โดย สามารถสัง่ จองแสตมปชดุ ดังกลาวลวงหนาไดแลวตัง้ แตวนั นี้
ถึง 15 พฤษภาคม 2561 ผานชองทางการสั่งจอง
1. ที่ทำการไปรษณียทั่วประเทศ
2. เว็บไซต www.thailandpostmart.com
3. งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครัง้ ที่ 46
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

9

ขอปองกัน

การ HACK ขอมูลทางธุรกิจบนโลกออนไลน

1

ติดตั้งซอฟตแวร

รักษาความมั่นคงปลอดภัย
และอัปเดตอยูเสมอ

4
7
4

สำรองขอมูล
อยางสม่ำเสมอ

อยาเเผยขอมูลสวนตัว
เชน Email เบอรโทรศัพท
หรือวันเดือนปเกิด

2

ตัง้ รหัสผานใหแข็งแรง
และหมั่นเปลี่ยนแปลงบอยๆ

5
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Sign out ทุกครั้ง
ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อ
เลิกใชงาน

เปดใชระบบยืนยัน
ยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน
ใน Gmail

3

Google Alert

6

กำหนดสิทธิ
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ชวยเตือน

จัดการสภาพแวดลอม
ทาง IT ใหเปนระบบปดมากที่สุด

http://www.mdes.go.th

โทร. 02-141-6747 กลุมงานประชาสัมพันธ

