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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล หรือ สศด. เป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อ 
24 มกราคม 2560 “เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
การนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ”  และเพื่อให้
การขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สศด. จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม
รองรับความต้องการตามนโยบายของประเทศ ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามภารกิจ
ขององค์กร โดยยึดหลักความสอดคล้องกับแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 -2564 และแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มากำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางเป้าหมายการดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความเจริญ ความทันสมัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นสำคัญ 

 แผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 จะอยู่ภายใต้แนวคิด Digital Thailand อัน
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับสูงโดยเฉพาะการพัฒนาหรือบรรเทาปัญหาในประเด็นหลักที่เป็นโจทย์สำคัญหรือความต้องการของประเทศเพื่อให้เห็น
ผลกระทบจากการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “องค์กรแถวหน้าในการ
ส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”  และเพื่อให้บรรลุผลสำเรจ็ตามวิสยัทัศน์ สศด. จึงได้กำหนดกำหนดพันธกิจ ขับเคลื่อน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน 5 เรื่องดังนี ้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ ติดตามความก้าวหน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต และเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ และ
มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคมและท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน และการสร้างระบบนิเวศน์ ร่วมมือกับบุคคลอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและ

ต่างประเทศ หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ กลไก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 

พันธกิจทั้ง 5 ด้านนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอีก 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในระยะ 4 ปี 

“เพ่ือสร้างผลงานด้านดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้จริง คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 
เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของ สศด. ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564”  

ซึ่งทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรของ สศด. ในการตอบสนองความต้องการ และ
นโยบายของประเทศเป็นสำคัญ มุ่งสู่การส่งมอบผลงานคุณภาพ จากความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการผลักดันการ
ผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานเชิงรุกในการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ 



กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรู้อย่างทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัล(Digital Ecosystem) เพื่อสนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู่ 4.0 และ
อนาคต 

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย Mega Program เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 
โดยผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ  
ทิศทาง สร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลเดิม และใหม่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ

ตลาดในทุกภาคส่วน 
ตัวชี้วัดองค์กร  
1. กำลังคนดิจิทัลที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติระดับสากล 2,000 ราย 
2. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (digital literacy) 100,000 

ราย  

ลำดับ โครงการ แผน ผล 
1 โครงการ Coding Nation • มีระบบ Coding Nation โดยแบ่งเป็น 3 

ระบบย่อย ได้แก ่
 1. ระบบ Thaicode.org 
 2. ระบบ Digitalmooc.com 
 3. ระบบ Thaiskill.com 
• ชุดความรู้ในการพัฒนาทักษะกำลังคน
ดิจิทัลและบุคลากรดิจิทัล 130 ชุดความรู ้
• เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
และดำเนินกิจกรรรม 50 สถาบัน 

• มีระบบ Coding Nation โดยแบ่งเป็น 3 
ระบบย่อย ได้แก ่
 1. ระบบ Thaicode.org 
 2. ระบบ Digitalmooc.com 
 3. ระบบ Thaiskill.com 
โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
- มีการสรา้งการรับรู้และเรยีนรูผ้่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างการรับรูถ้ึง
กลุ่มเป้าหมาย 10,744,286 ครั้ง และมผีู้
เรียนรูผ้่านสื่อของโครงการ 286,063 ครั้ง 
คิดเฉลีย่ไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย 
- มีการพัฒนาทักษะผ่านระบบ Coding 
Thailand .org มากกว่า 100,000 ราย  
- มีการเรียนรู้ผา่นแพลตฟอรม์แลว้ 23,915 
ครั้ง โดยหวังผลให้มีการเข้าเรียนรูผ้่าน
แพลตฟอร์มไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้ง
ภายในสิ้นป ี



ลำดับ โครงการ แผน ผล 
- จำนวนการอบรมผู้นำชุมชนดิจิทลัซึ่งขยาย
ผลสู่บุคลากรในชุมชน รวม 21,950 คน 
และมีการเข้าอบรมผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ thaidigizen.com 7,804 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 
• มีชุดความรู้ในการพัฒนาทักษะกำลังคน
ดิจิทัลและบุคลากรดิจิทัล จำนวน 130 ชุด
ความรู ้
• เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
และดำเนินกิจกรรรม 50 สถาบัน 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรความ
เชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน 

จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล 2,000 คน 

2,000 คน 

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสงัคมดิจิทัลบนฐานความรู้อย่างท่ัวถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของ

ประชาชนส่วนใหญ่ 
ทิศทาง ส่งเสริมให้เกิดสังคมดิจิทัลคุณภาพที่มีนวัตกรรมและมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
ตัวชี้วัดองค์กร 
1. มีจำนวนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ 2,000 คน  
2. จำนวนประชาชนท่ีเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลเข้าใช้งานระบบ 2,000 คน 
3. จำนวนหน่วยงานท่ีนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้ในการทำงาน 30 หน่วยงาน 

ลำดับ โครงการ แผน ผล 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชนใช้
เทคโนโลยี (Entrepreneur 
Total Digital Services) 

จำนวนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การทำธุรกิจ 2,000 คน 

2,000 คน 

4 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ
ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคลสำหรับประชาชน  
(Healthcare Solution) 

จำนวนประชาชนท่ีเข้ารับการบริการที่
โรงพยาบาลเข้าใช้งานระบบ 2,000 คน 

2,000 คน 

5 โครงการส่งเสริมการให้บริการ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Open 
Source 

จำนวนหน่วยงานท่ีนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์
สไปใช้ในการทำงาน 30 หน่วยงาน 

121 หน่วยงาน 

 

 



ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
ทิศทาง สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ให้มีพลวัตร ท้ังภาคเกษตร ผลิตและบริการ เป้าหมาย ประเทศ

มีความสามารถในการแข่งขันจาก Digital Start Up และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัดองค์กร 
1. มีจำนวนผู้ใช้งานระบบ 2,000 ราย 

ลำดับ โครงการ แผน ผล 
6 โครงการพัฒนาระบบการ

เชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ดิจิทัล (Open ERP Platform 
for e-Commerce) 

จำนวนผู้ใช้งานระบบ 2,000 ราย 2,000 คน 

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู่ 4.0 และอนาคต 
ทิศทาง ส่งเสริมให้เกิด Digital Ecosystem อย่างกว้างขวาง ท่ัวถึง 
ตัวชี้วัดองค์กร 
1. มีผู้ประกอบการจำนวน 50 รายได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน 
2. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการกำกับ และ/หรือคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 ฉบับ 
3. มีรายงานผลสำรวจและศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 3 รายงาน 
4. สร้างโอกาสและเครือข่าย Digital Startup ระดับนานาชาติ 250,000 ราย 

ลำดับ โครงการ แผน ผล 
7 โครงการจดัทำมาตรการและ

สิทธิประโยชน์สำหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs 

ผู้ประกอบการจำนวน 50 รายได้รบัการ
สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน 

1,000 ราย 

8 จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 

9 สำรวจและศึกษาข้อมลู
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศ 

3 รายงาน 3 รายงาน 

10 การจัดงาน Digital Thailand 
Big Bang 

สร้างโอกาสและเครือข่าย Digital Startup 
ระดับนานาชาติ 250,000 ราย 

410,000 ราย 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ตัวชี้วัดองค์กร 
1. มีระบบ e-office 3 ระบบ 
2. สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน 

ลำดับ โครงการ แผน ผล 
11 Smart Office e-office 3 ระบบ 6 ระบบ 
12 โครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
20,000 คน 20,000 คน 

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย Mega Program เพื่อการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 
ทิศทาง ส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองเป็นปัจจัยเอื ้อต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ของประเทศ 
ตัวชี้วัดองค์กร 
1. มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) จำนวน 2 ระบบ 
   

ลำดับ โครงการ แผน ผล 
13 พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อระบบนิเวศ

สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart 
City) 

2 ระบบ 2 ระบบ 

 


