แผนปฏิบตั ิการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประจาปีงบประมาณ 2561
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แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561
ขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำรนำไปใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของประเทศ และ แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.
2558 - 2564) นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของประเทศ จำกแผนกลยุทธ์องค์กรได้วำงโครงสร้ำงองค์กรให้สำมำรถตอบสนองกำร
พัฒนำประเทศให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำลังคนและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรดิจิทัลของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐำนควำมรู้อย่ำงทัว่ ถึงและตอบสนองวิถีชีวิตใน
อนำคตของประชำชนส่วนใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 กำรพั ฒนำระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนกำรปรับตัวประเทศไทยสู่ 4.0 และ
อนำคต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศด้วย Mega Program เพื่อกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
ทั้งนี้ สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับงบประมำณจัดสรรเพื่อกำรดำเนินโครงกำรปี พ.ศ. 2561
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,824.8565 ล้ำนบำท จำกแหล่งงบประมำณ 2 ส่วน คือ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2561 จ ำนวน 168.1671 ล้ำนบำท และ งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2560 งบกลำง รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจภำยในประเทศ (Big Rock) จำนวน 1,656.6894 ล้ำนบำท โดย
แผนกำรปฏิบัติกำรอ้ำงอิงตำมแผนกลยุทธ์องค์กรของสำนักงำนฯ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำกำลังคนสู่ยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำลังคนและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรดิจิทัลของประเทศ
ทิศทาง สร้ำงศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถ กำลังคนและบุคลำกรดิจิทัลเดิม และใหม่ เน้นกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดในทุกภำคส่วน
ตัวชี้วัดองค์กร
1. กำลังคนดิจิทัลที่ได้รับกำรรับรองคุณสมบัติระดับสำกล 2,000 รำย
2. จำนวนผูท้ ี่ได้รบั กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (digital
literacy) 100,000 รำย
งบประมาณ
แหล่ง
แผนการปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัด
(ล้านบาท)
งบประมาณ
กลยุทธ์ 1.1: กำรพัฒนำระบบ Digital Academy Thailand เพื่อเป็นกลไกกำรพัฒนำกำลังคนของประเทศ
กลยุทธ์ 1.2: กำรพัฒนำกำลังคนดิจิทัลภำคกำรศึกษำจนถึงวัยทำงำนที่สอดคล้ องกับควำมต้องกำรของประเทศแบบ PPAP
(Public Private Academic Partnership)
1) โครงกำร Coding
236.4943 1. พัฒนำระบบ Coding Nation : • มีระบบ Coding งบกลำง Big
Nation
ระบบกำรประเมินทักษะตนเอง,
Nation โดย
Rock
กำรอบรมทักษะดิจิทัล, กำรให้
แบ่งเป็น 3 ระบบ
คำปรึกษำและจับคู่อำชีพดิจิทัล
ย่อย ได้แก่
แบ่งเป็น 3 ระบบย่อย คือ
1. ระบบ
Thaicode.org, Thaiskill.com,
Thaicode.org
Digitalmooc.com
2. ระบบ
2. พัฒนำเยำวชนไทยด้วยชุดควำมรู้ Digitalmooc.com
ระดับพื้นฐำนในกำรเข้ำเรื่อง
3. ระบบ
coding เบื้องต้นสำหรับ
Thaiskill.com
Thaicode.org
• ชุดควำมรู้ในกำร
3. พัฒนำกำลังคนดิจิทัลด้วยชุด
พัฒนำทักษะ
ควำมรู้กำรพัฒนำกำลังคนดิจิทัล
กำลังคนดิจิทัลและ
และบุคลำกรดิจิทัลพร้อมใช้
บุคลำกรดิจิทัล
สำหรับ Digitalmooc.com
130 ชุดควำมรู้
4. พัฒนำประชำชนทุกภำคส่วนด้วย • เกิดกิจกรรม
ชุดควำมรู้กำรพัฒนำทักษะสำขำ
เพื่อให้มีกำร
อำชีพให้มีประสิทธิภำพตั้งต้น
เผยแพร่ข้อมูลและ
สำหรับ Thaiskill.com
ดำเนินกิจกรรรม
5. จัดหำ พัฒนำ หรือ ส่งเสริม
50 สถำบัน
เครื่องมือหรือช่องทำงออนไลน์เพื่อ
โครงการ
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โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนการปฏิบัตกิ าร

ตัวชี้วัด

แหล่ง
งบประมาณ

เผยแพร่บทเรียนด้ำนดิจิทัล ที่
เข้ำถึงได้ง่ำย
กลยุทธ์ 1.3: กำรสร้ำงแรงจูงใจ ขยำยฐำนกำลังคนดิจิทัลให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทำงอำชีพในบทบำทของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
30.7746 1. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ จำนวนบุ คลำกรที่ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
ควำมเชี่ ย วชำญดิ จิ ทั ล
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีดิจิทั ลที่ ได้ รั บ กำรรั บ รอง ประจำปี 2561
เฉพำะด้ำน
ไ ด้ รั บ ป ร ะ ก ำ ศ นี ย บั ต ร ด้ ำ น มำตรฐำนระดั บ
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสำกล
สำกล 2,000 คน
2. กิ จกรรมกำรสร้ ำงแม่ ข่ ำยกำร
พั ฒ นำก ำลั ง คนดิ จิ ทั ล และสร้ ำง
consortium
3. กิจกรรมกำรลงพื้นที่ สำรวจ และ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำลังดิจิทัลใน
จังหวัดเป้ำหมำย
4. กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผล
ควำมสำเร็จโครงกำร

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐำนควำมรู้อย่ำงทัว่ ถึงและตอบสนองวิถีชีวิตใน
อนำคตของประชำชนส่วนใหญ่
ทิศทาง ส่งเสริมให้เกิดสังคมดิจิทัลคุณภำพที่มีนวัตกรรมและมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง
ตัวชี้วัดองค์กร
1. มีชุมชนนวัตกรรมดิจิทัล 10 ชุมชน ที่มีกิจกรรมดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงชุมชนกับผู้ประกอบกำรที่
เป็นพี่เลี้ยงที่สำมำรถทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกำรเพิ่มรำยได้ ลดค่ำใช้จ่ำย และยกระดับคุณภำพชีวิต
งบประมาณ
แหล่ง
แผนการปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัด
(ล้านบาท)
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 2.1: ส่งเสริมและสนับสนุน Digital Entrepreneurs ในกำรพัฒนำงำนเพื่อกำรนำไปใช้ในชุมชน และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและควำมมั่นคง
1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
19.5392 1. กำรลงพื้ น ที่ ส ำรวจ และ จำนวน
งบประมำณ
ผู้ ป ระกอบกำรชุ มชนใช้
ขั บ เคลื่ อนกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล ใน ผู้ประกอบกำรใช้
ประจำปี 2561
เ ท ค โ น โ ล ยี
ชุมชน
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
(Entrepreneur Total
2. กำรยกระดั บทั กษะบุ คลำกร กำรทำธุรกิจ 2,000
Digital Services)
ดิจิทัลในชุมชน
คน
โครงการ
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โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนการปฏิบัตกิ าร

ตัวชี้วัด

แหล่ง
งบประมาณ

3. กำรสร้ำงแม่ข่ำยในกำรพัฒนำ
ด้ำนดิจิทัล
4. สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำแผน
นวัตกรรมดิจิทัลของชุมชน
5. กำรให้ทุนในส่งเสริมให้ มีกำร
สร้ ำงควำมตระหนั กชุ มชนมี กำร
พั ฒ นำศั กยภำพด้ ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล
6. สนับสนุนดอกเบี้ยภำระชุมชน
7. กำรติ ดตำมประ เ มิ นผ ล
ควำมสำเร็จโครงกำร
กลยุทธ์ที่ 2.2: ส่งเสริม Digital Community ให้มีควำมโดดเด่นในกำร Transformation สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่น
และชุมชน
2) โครงกำรส่ ง เสริ มกำรใช้
11.8200 1. กำรพัฒนำระบบระเบียนผู้ป่วย จำนวนประชำชนที่ ง บ ป ร ะ มำณ
ระบบระเบี ย นสุ ข ภำพ
(PHR - Personal Health
เข้ำรับกำรบริกำรที่ ประจำปี 2561
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
Record)
โรงพยำบำลเข้ ำใช้
ส ำ ห รั บ ป ร ะ ช ำ ช น
2. กำรพัฒนำระบบดูแลสุขภำพ งำนระบบ 2,000
(Healthcare Solution)
ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDsโดยกำรใช้
คน
ข้อมูลระเบียนสุขภำพ (PHR)
3. กำรติดตำมผลกำรรักษำผู้ป่วย
ในโครงกำร
4. กิ จ กรรมสร้ ำ งกำร รั บรู้ สู่
สำธำรณะ
5. กำรบริหำรโครงกำร
3) โครงกำรส่ ง เสริ ม กำร
4.8596 1 . ส่ ง เ ส ริ มใ ห้ มี กำร พั ฒ นำ จำนวนหน่วยงำนที่ ง บ ป ร ะ มำณ
ให้ บ ริ ก ำรภำครั ฐ ด้ ว ย
ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัลให้ นำซอฟต์แวร์โอเพน ประจำปี 2561
เทคโนโลยี Open Source
หน่ ว ยงำนรั ฐ เพื่ อ รองรั บ กำร ซอร์ ส ไปใช้ ใ นกำร
ให้บริกำรดิจิทัล
ทำงำน 30
2. กำรติ ดตำมประ เ มิ นผ ล หน่วยงำน
ควำมสำเร็จโครงกำร
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภำคเศรษฐกิจเข้ำสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
ทิศทาง สนับสนุนกำรสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ให้มีพลวัตร ทั้งภำคเกษตร ผลิตและบริกำร เป้ำหมำย
ประเทศมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำก Digital Start Up และลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดองค์กร
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร Digital Startup ที่มีศักยภำพจำนวน 200 รำย และเกิดต้นแบบของกำรเป็น Startup
ใน series A ได้อย่ำงน้อย 2 รำย
2. ผู้ประกอบกำร (ด้ำนเกษตร อำหำร ท่องเที่ยว บริกำร ฮำร์ดแวร์ & อุปกรณ์อัจฉริยะ และ ดิจิทัลคอน
เทนต์) มีศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรดำเนินธุรกิจจำนวน 300 รำย และเกิดต้นแบบ 15 รำย
สำหรับ Digital SME
งบประมาณ
แหล่ง
แผนการปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัด
(ล้านบาท)
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3.1: ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับ Digital Start Up รำยสำขำ
กลยุทธ์ที่ 3.2: ส่งเสริม Digital Transformation เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงคุณค่ำ และนวัตกรรมให้อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3: กำรส่งเสริมกำรปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1) โครงกำรพัฒนำระบบกำร
14.2400 1. กำรส่งเสริมและสนับสนุน
จ ำนวนผู้ ใ ช้ ง ำน ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
เชื่ อมโยงสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ ส่งเสริม วิจัย พัฒนำ
ระบบ 2,000 รำย ประจำปี 2561
ธุรกิจดิจิทัล (Open ERP
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
Platform for e2. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
Commerce)
โครงกำร
3. กำรพัฒนำออนไลน์ด้ำนเกษตร
4. กำรอบรมและสร้ำงแม่ข่ำยกำร
ใช้งำนระบบ
2) โครงกำรพัฒนำ
414.1572 1. จัดงำนสร้ำงโอกำสและเครือข่ำย 1. สร้ำงโอกำส
ง บ ก ล ำ ง Big
สภำพแวดล้อมและ
Digital Startup ระดับนำนำชำติ : และเครือข่ำย
Rock
ส่งเสริมกำรเติบโตของ
International Startup Fest/GEN Digital Startup
Digital Startup
Asia
ระดับนำนำชำติ
(National Digital
2. กิจกรรมสร้ำงศูนย์ Digital
250,000 รำย
Startup Platform)
Startup Maker Space ร่วมกับ
2. เครือข่ำย
ภำคกำรศึกษำ ภำครัฐและ
Digital Startup
ภำคเอกชน
Maker Spaces
ทั้งส่วนกลำงและ
โครงการ
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โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนการปฏิบัตกิ าร

ตัวชี้วัด

3. สร้ำงและขยำยโอกำสทำง
กำรตลำดสำหรับ Digital Startup
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
ตอบโจทย์ภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม
4. สร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้

ส่วนภูมิภำค 3
แห่ง
3. ผู้เข้ำใช้บริกำร
ศูนย์ Maker
space ทั้ง 2
สำขำ 100 รำย

แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภำคเศรษฐกิจเข้ำสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 กำรพั ฒนำระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนกำรปรับตัวประเทศไทยสู่ 4.0 และ
อนำคต
ทิศทาง ส่งเสริมให้เกิด Digital Ecosystem อย่ำงกว้ำงขวำง ทั่วถึง
ตัวชี้วัดองค์กร
1. มีกำรจัดทำและประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 4 มำตรำกำรตำมข้อบังคับคณะกรรมกำร
กำกับสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่ำด้วยกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำรของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
พ.ศ. 2560 ภำยในไตรมำสที่ 1/2561
2. แผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ลได้รับควำมเห็นขอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับ และ/หรือ
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ และมี กำรขับเคลื่อนโครงกำรระดับชำติ อย่ำงน้อย 2
โครงกำรภำยในปีงบประมำณ 2561
3. ผลสำเร็จจำกจำนวนผู้รับทรำบเกี่ยวกับกำรจัดงำน Digital Thailand Big Bang
งบประมาณ
แหล่ง
แผนการปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัด
(ล้านบาท)
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 4.1: ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก
กลยุทธ์ที่ 4.2: เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มบทบำทเชิงรุกด้ำนกำรค้ำใน ASEAN โดย สร้ำงควำมร่วมมือตำมพันธกิจ
ของแผน
กลยุทธ์ที่ 4.3: เร่งเสนอแนะแนวทำงกำรสร้ำง Digital IP และสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมจำก Digital Technology
1) โครงกำรส่งเสริม
19.9475 1. กำรสนั บ สนุ น กำรประกวด ผู้ ประกอบกำรมี ง บ ป ร ะ มำณ
ผู้ประกอบกำรและ
ผลิตภัณฑ์
ผลงำนได้ รับรำงวัล ประจำปี 2561
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
2. กำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำร ในระดั บนำนำชำติ
ศักยภำพกำรแข่งขัน
ดิจิทัลได้รับมำตรฐำนสำกล
5 ผลิตภัณฑ์
สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
3 . ก ำ ร จั ด ท ำ ม ำ ต ร ฐ ำ น
อุตสำหกรรมดิจิทัล
4. กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริม
โครงการ
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โครงการ
2) โครงกำรจัดทำมำตรกำร
แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์
ส ำหรั บ ผู้ ป ระกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม SMEs

งบประมาณ
แผนการปฏิบัตกิ าร
(ล้านบาท)
5.2813 1. กำรจั ดท ำมำตรกำรส่ งเสริ ม 4
มำตรกำ
2. กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
(Focus Group)
3. กำรประชำพิ จำรณ์ (Public
Hearings)
4. กำรเผยแพร่และสร้ำงกำรรับรู้
เ กี่ ย วกั บ มำต รกำรแ ละ สิ ทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
5.0000 1. ศึกษำและจัดทำนโยบำย
2. ควำมร่ วมมื อกั บหน่ วยงำนทั้ง
ในและต่ำงประเทศ
10.0000 1. ส ำรวจข้ อมู ล สถำนภำพและ
แนวโน้มของอุตสำหกรรม

แหล่ง
งบประมาณ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ง บ ป ร ะ มำณ
จำนวน 50 รำยได้ ประจำปี 2561
รั บ กำรสนั บ สนุ น
ด้ำนแหล่งเงินทุน
ตัวชี้วัด

3) จั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ก ำร
1 ฉบับ
งบประมำณ
ส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรม
ประจำปี 2561
ดิจิทัลไทย
4) ส ำรวจและศึ กษำข้ อมู ล
3 รำยงำน
งบประมำณ
อุตสำหกรรมเพื่อส่งเสริม
ประจำปี 2561
เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ลของ
ประเทศ
5) กำรจัดงำน Digital
อ้ำงอิงข้อมูลจำกโครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและส่งเสริมกำรเติบโตของ Digital Startup
Thailand Big Bang
(National Digital Startup Platform) ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ตัวชี้วัดองค์กร
1. มีควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ ปรับปรุง กลไกกำรบริหำรจัดกำร กระบวนงำน และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
ที่ เกี่ยวข้องเป็นไปตำมที่สำนักงำนกำหนด ร้อยละ 100
2. ร้อยละของผลงำนขององค์กรที่ได้เผยแพร่ สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ สู่สำธำรณชน เพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ ผลประเมินกำรรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ที่รับรู้ บทบำท/หน้ำที่/ภำรกิจ ของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ในวงกว้ำง ร้อยละ 85
งบประมาณ
แผนการปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัด
(ล้านบาท)
กลยุทธ์ที่ 5.2: กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.4: กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งโครงสร้ำงพื้นฐำนและปัจจัยเอื้อในกำรให้บริกำรประชำชน
1) Smart Office
10.0000 1. ร่ำงขอบเขตงำน
e-office 3 ระบบ
2. ติดตั้งระบบฯ
3. อบรมและพัฒนำกำรใช้ระบบ
โครงการ

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมำณ
ประจำปี 2561
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งบประมาณ
แผนการปฏิบัตกิ าร
(ล้านบาท)
กลยุทธ์ที่ 5.3: กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร
2) โครงกำรสื่อสำรเครือข่ำย
5.0000 1. กิจกรรมกำรสื่อสำรภำยในและ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ภำยนอกองค์กร
สังคม
2. กำรเข้ ำร่ วมกิ จกรรมร่ วมกั บ
หน่วยงำนพันธมิตร
โครงการ

ตัวชี้วัด
20,000 คน

แหล่ง
งบประมาณ
งบประมำณ
ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศด้วย Mega Program เพื่อกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
ทิศทาง ส่งเสริมให้เกิดโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของเมืองเป็นปัจจัยเอื้อต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ของประเทศ
ตัวชี้วัดองค์กร
1. มีเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน จนเป็นเมืองอัจฉริยะ 5 เมืองที่มีควำม Smart อย่ำงน้อย 2
ด้ำน
2. ก่อตั้งสถำบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลแห่งอนำคต
3. เกิดกำรเจรจำ FDI ที่จะลงทุนในอุตสำหกรรมดิจทิ ัล จำนวน 2 รำยจำกนักลงทุนต่ำงประเทศ และมีกำร
ลงทุนในประเทศ จำนวน 2 รำย
4. มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกิดจำกกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับพันธมิตรต่ำงประเทศ 1 กิจกรรม และพันธมิตรภำยในประเทศ 5 กิจกรรม
งบประมาณ
แผนการปฏิบัตกิ าร
(ล้านบาท)
กลยุทธ์ที่ 6.1: สร้ำงกำลังขับเคลื่อน SMART CITY ร่วมกับกิจกำรอื่น
1) พั ฒ นำพื้ นที่ เ พื่ อระบบ
31.7049 1. ประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อน
นิ เ วศส ำหรั บเศรษฐกิ จ
2. พัฒนำต้นแบบ Smart City
ดิจิทัล (Smart City)
3. พัฒนำส่วนกำรเชื่อมต่อข้อมูล
4. สร้ำงกำรรับรู้ Smart City
2) โครงกำรพั ฒ นำเมื อ ง
788.7354 1. ตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและ
อัจฉริยะในพื้นที่ระเบียง
ประสำนงำน Smart EEC ในแต่ละ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำค
ด้ำน คัดเลือกเมืองและวำงกรอบ
ตะวันออก (Smart EEC:
กำรพัฒนำ พื้นที่ EEC
โครงการ

ตัวชี้วัด

แหล่ง
งบประมาณ

2 ระบบ

งบประมำณ
ประจำปี 2561

• โครงสร้ำง
พื้นฐำนดิจิทัล
EEC City Data,
Smart Pole,
เครือข่ำย IoT และ

งบกลำง Big
Rock
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โครงการ
ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร ำ ช ล บุ รี
ระยอง)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนการปฏิบัตกิ าร

2. สำรวจพื้นที่และทำแผน
รำยละเอียดกำรวำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนดิจิทัล
3. ติดตัง้ โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล
เพื่อรองรับบริกำรและเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำกเซนเซอร์
4. พัฒนำ Smart Public Transit
Platform
5. พัฒนำ Public Safety
Platform พัฒนำระบบควำม
ปลอดภัยเชื่อมโยงข้อมูลจำก
หน่วยงำนสำคัญต่ำงๆ ของเมือง
มำยังศูนย์ปฏิบัติกำร EEC City
Operation Center
6. ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิกำร EEC City
Operation Center เพื่อกำร
ตัดสินใจสำหรับกำรพัฒนำเมือง
7. บริกำรต่อยอดจำกกำรเชื่อมต่อ
ข้อมูล EEC City Data
กลยุทธ์ที่ 6.2: กำรจัดตั้งIoT Institute@ Digital Park Thailand โดย Co-Investment
3) โครงกำรจัดตั้งสถำบันไอ
217.3025 1. ต่อยอดกำรดำเนินโครงกำรจัดตัง้
โอที (IoT Institute) เพื่อ
สถำบั นไอโอที (IoT Institute) ใน
พั ฒนำอุ ตสำหกรร ม
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ดิ จิ ทั ล แ ห่ ง อ น ำ ค ต
ระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภำค
จำนวน
ตะวันออก (Digital Park Thailand)
ที่ อำเภอศรี รำชำ จั งหวั ดชลบุ รี มี
แผนก่อสร้ำงกลุ่มอำคำรสถำบันไอ
โ อที เ พื่ อใ ห้ เ ป็ นพื้ นที่ ระบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล ( Digital
Ecosystem) 7 อำคำร :
O A1 : ศู นย์ ส่ ง เสริ มนวั ต กรรม
ดิจิทัล
O A2 : ศูนย์สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ไอโอที

ตัวชี้วัด

แหล่ง
งบประมาณ

แพลตฟอร์มกำร
เชื่อมต่อข้อมูล
CCTV และกำรบูร
ณำกำรข้อมูล
CCTV
• แพลตฟอร์ม
บูรณำกำร
ข้อมูลภำพ CCTV
จำกแหล่งต่ำง ๆ
ในพื้นที่ EEC
• ระบบเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลและ
ระบบนำเสนอ

จัดตั้งสถำบันไอโอ
ที 1 สถำบัน

งบกลำง Big
Rock
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โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนการปฏิบัตกิ าร

ตัวชี้วัด

แหล่ง
งบประมาณ

2. ทั้งนี้อำคำร A1 และ A2 เป็น 2
อำคำรหลักที่มีควำมจำเป็นเร่งด่ วน
ในกำรก่ อสร้ ำง เพื่ อให้ ส ำมำรถ
จัดตั้งสถำบันไอโอที (IoT Institute)
ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ที่สุด
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