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รายงานความกาวหนา 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

สะสม ไตรมาส 1-4 ประจำปงบประมาณ 2562 

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไดจัดทำแผนปฏิบัติการตามงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562 

ขึ้น ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และ

สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไป

ใช ใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ และ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 

2561 - 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 

2564) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2564 

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มวีัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ จากแผนกลยุทธองคกรไดวางโครงสรางองคกรใหสามารถตอบสนองการ

พัฒนาประเทศใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรูอยางทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตใน

อนาคตของประชาชนสวนใหญ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู  4.0 และ

อนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศดวย Mega Program เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

ทั้งนี้ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยแผนการปฏิบัติการฯ ไดอางอิงตามแผนกลยุทธองคกรของสำนักงานฯ ซึ ่งในปงบประมาณ 2562 ไดมี

ความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 คิดเปนรอยละ 100 โดยความกาวหนาการ

เบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเปนรอยละ 100 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
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แผนกลยุทธสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ  

ทิศทาง สรางศักยภาพ ขีดความสามารถ กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลเดิม และใหม เนนการตอบสนองความตองการของตลาดในทุกภาคสวน 

ตวัชี้วัดตามแผนกลยุทธองคกรประจำป 2562 

1. กำลังคนดิจิทัลที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติระดับสากล 6,000 ราย 

2. จำนวนผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (digital literacy) 200,000 ราย  

 

โดยในยุทธศาสตรท่ี 1 มีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 รอยละ 100 

โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

กลยุทธ 1.1: การพัฒนาระบบ Digital Academy Thailand เพื่อเปนกลไกการพัฒนากำลังคนของประเทศ   

กลยุทธ 1.2: การพัฒนากำลังคนดิจิทัลภาคการศึกษาจนถึงวัยทำงานที่สอดคลองกับความตองการของประเทศแบบ PPAP (Public Private Academic Partnership) 

กลยุทธ 1.3: การสรางแรงจูงใจ ขยายฐานกำลังคนดิจิทัลใหมีมวลวิกฤตและมีเสนทางอาชีพในบทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

1) โครงการ 

Coding 

Thailand 

215.0000 

(Big Rock) 

1. พัฒนาเยาวชนไทยดวยชุดความรู

ระดับพื้นฐานเรื่อง coding เบื้องตน

สำหรับ Thaicode.org 

2. พัฒนากำลังคนดิจิทัลดวยชุดความรู

การพัฒนากำลังคนดิจิทัลและบุคลากร

ดิจิทัลพรอมใช สำหรับ 

Digitalmooc.com   

3. พัฒนาประชาชนทกุภาคสวนดวยชุด

ความรูการพัฒนาทักษะสาขาอาชีพให

ผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลให

เกิดประโยชนและ

สรางสรรค (digital 

literacy) 200,000 ราย 

 

 

 

 

ผูจำนวนบุคคลทั่วไป นักศึกษา นักเรียน เยาวชน แรงงาน

ที่ไดรับการยกระดับขีดความสามารถฯ ผาน Online 

Platform รวมท้ังสิ้น 250,000 ราย 

ดังนี ้

1. บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักเรียน เยาวชน แรงงานที่ไดรับ

การยกระดับขีดความสามารถผาน Online Platform 

DigitalSkill.org และ Digizen.com จำนวน 246,220 ราย 

2. ผูเขารวมกิจกรรม Creative Talk Conference 2019 

จำนวน 1,155 ราย  

 ดำเนินการปด

งานโครงการกับ

แหลงทุนแลว ณ 

วนัที่........ 

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

มีประสิทธิภาพตั้งตนสำหรบั 

Thaiskill.com 

4. จัดหา พัฒนา หรือ สงเสริม

เครื่องมือหรือชองทางออนไลนเพื่อ

เผยแพรบทเรียนดานดิจิทัล ที่เขาถึงได

งาย 

จำนวนบุคลากรที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล 

2,000 คน 

3. ผูเขาเรียนผานระบบ depa mooc จำนวน 2,625 ราย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสรมิและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรูอยางทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนสวนใหญ 

ทิศทาง สงเสริมใหเกิดสังคมดิจิทัลคุณภาพท่ีมีนวัตกรรมและมีความสามารถในการดูแลตนเอง 

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธองคกรประจำป 2562 

1. ระดับความสำเร็จของโครงการสำคัญตองรายงานสำนักงบประมาณ และรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี Digital Community 

 

โดยในยุทธศาสตรท่ี 2 มีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 รอยละ 100 

โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบนั 

กลยุทธที่ 2.1: สงเสริมและสนับสนุน Digital Entrepreneurs ในการพัฒนางานเพื่อการนำไปใชในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบนั 

1) โครงการพ ัฒนาเม ื อง

อัจฉริยะในพื้นที ่ระเบียง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะว ันออก (Smart EEC) 

ก ิจกรรม Smart Living : 

Smart Community  

12.6500 

(Big Rock) 

1. การลงพื้นที่ สำรวจ และขับเคลื่อน

การพัฒนาดิจิทัลในชุมชน   

 2. การยกระดับทักษะบุคลากรดิจิทัล

ในชุมชน   

 3. การสรางแมขายในการพัฒนาดาน

ดิจิทัล 

 4. สนับสนุนการจัดทำแผนนวัตกรรม

ดิจิทัลของชุมชน 

 5. การใหทุนในการสงเสริมใหมีการ

สรางความตระหนัก และชุมชนมีการ

พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีชุมชนนวัตกรรมดิจิทัล 20 

ชุมชน ที่มีกิจกรรม

ดำเนินการรวมกันระหวาง

ชุมชนกับผูประกอบการที่

เปนพี่เลี้ยงที่สามารถทำให

เกิดประโยชนทั้งการเพ่ิม

รายได ลดคาใชจาย และ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ดำเนินการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม

ดิจิทัลจำนวน 20 ชุมชน โดย

ดำเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน 

Digital Community ซึ่งเปนการ

ประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชน 

หรือการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การเพ่ิมขีดความสามารถและ

รายไดของชุมชนในพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) 

 ดำเนินการปดงาน

โครงการกับแหลง

ทุนแลว ณ วันที่

........ 

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ทิศทาง สนับสนุนการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ใหมีพลวัตร ทั้งภาคเกษตร ผลิตและบริการ เปาหมาย ประเทศมีความสามารถในการแขงขันจาก Digital Start Up 

และลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธองคกรประจำป 2562 

ระดับความสำเร็จของโครงการสำคัญตองรายงานสำนักงบประมาณ และรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี Digital Startup 

 

โดยในยุทธศาสตรท่ี 3 มีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 รอยละ 100 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

กลยุทธท่ี 3.1: สงเสริมและสนับสนุนยกระดับ Digital  Start Up รายสาขา 

กลยุทธท่ี 3.2: สงเสริม Digital Transformation เพ่ือการสรางมูลคาเพิ่ม สรางคุณคา และนวัตกรรมใหอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

กลยุทธท่ี 3.3: การสงเสริมการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั 

1) โครงการพัฒนา

สภาพแวดลอมและ

สงเสริมการเติบโตของ 

Digital Startup 

(National Digital 

Startup Platform)  

333.4000 

(Big Rock) 

1. จัดงานสรางโอกาสและเครือขาย 

Digital Startup ระดบันานาชาติ : 

International Startup Fest/GEN 

Asia 

2. กิจกรรมสรางศูนย Digital 

Startup Maker Space รวมกับภาค

การศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 

3. สรางและขยายโอกาสทาง

การตลาดสำหรับ Digital Startup ใน

การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบ

โจทยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

4. สรางความตระหนักและการรับรู  

1. สรางโอกาสและ

เครือขาย Digital Startup 

ระดับนานาชาติ 250,000 

ราย 

 

2. เกิดศูนย Digital 

Startup Maker Spaces 

ทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาค 3 แหง 

 

3. ผูเขาใชบริการศูนย 

Maker space 100 ราย 

1. สรางโอกาสและเครือขาย Digital Startup 

ระดับนานาชาติ ทั้งจากงาน Digital Thailand 

Big Bang 2019 และ ASEAN Smart Cities 

Network : ASCN 2019 มากกวา 250,000 ราย  

 

2. เกิดศูนย Digital Startup Maker Spaces ทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค 3 แหง คือ ที่ (1) 

depa ภูเก็ต (2) depa ลาดพราว และ (3) True 

Digital Park 

 

3. ผูเขาใชบริการศูนย Maker space ทั้ง 2 สาขา

มากกวา 100 ราย 

 ดำเนินการปดงาน

โครงการกับแหลง

ทุนแลว ณ วันที่

........ 

 ผลเบกิจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 

1) ก า ร จ ั ด ง า น  Digital 

Thailand Big Bang 

120.0000 

(พ.ร.บ. 62) 

สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการจัดงานแสดงผลงาน

วิชาการและนิทรรศการประชุม

นานาชาติ  

1. ผูรับรูและตระหนัก

เทคโนโลยดีิจิทัล 100,000 

ราย 

2. มีผูเขาชมงานดาน

ดิจิทัลเทคโนโลยี 300,000 

ราย 
 

 ดำเนินการไดตาม

แผนงาน  

 ผลเบกิจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู 4.0 และอนาคต 

ทิศทาง สงเสริมใหเกิด Digital Ecosystem อยางกวางขวาง ทั่วถึง 

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธองคกรประจำป 2562 

1. รายงานผลการสำรวจและศึกษาขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 รายงาน     

2. ขอเสนอแนะทางกฏหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 5 รายงาน   

3. การจัดประชุมผูนำระดับประเทศจากนานาชาติ 1 ครั้ง 

3. ผลสำเร็จจากจำนวนผูรับทราบเก่ียวกับการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 

 

โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 มีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 รอยละ 100 

โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบตัิการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบนั 

   กลยุทธที่ 4.1: ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก 

   กลยุทธท่ี 4.2: เรงสรางความเช่ือมั่นของนักลงทุนเพิ่มบทบาทเชิงรุกดานการคาใน ASEAN โดย สรางความรวมมือตามพันธกิจของแผน 

   กลยุทธท่ี 4.3: เรงเสนอแนะแนวทางการสราง Digital IP และสรางโอกาสในการสรางนวัตกรรมจาก Digital Technology 

1) โครงการ

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร

สงเสริม

เศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

12.0000 

(พ.ร.บ. 62) 

  

 

1. การจัดทำขอเสนอแนะเชิงกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมเทคโนโลยีและ

นวตักรรม AI และ IoT 

3. การสำรวจสถานภาพอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 

4. การสงเสริมภาคเอกชนดานทรัพยสิน

ทางปญญา 

1. รายงานผลการสำรวจ

และศึกษาขอมูล

อุตสาหกรรมดิจิทัล 3 

รายงาน 

 

2. ขอเสนอแนะทาง

กฏหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 5 รายงาน 

1. รายงานผลการสำรวจและศึกษาขอมูล

อุตสาหกรรมดิจิทัล 1 รายงาน 

 

 

 

การปรับปรุงสิทธิประโยชน BOI สำหรับพ้ืนที่ 

EECd  

 ดำเนินการไดตาม

แผนงาน  

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบตัิการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบนั 

5. การสรางความรวมมือดานนโยบาย

และยุทธศาสตรเวทีอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจัดประชุมผูนำ

ระดับประเทศจาก

นานาชาติ 1 ครั้ง 

  (1) แนวทางการขอผอนผันระยะเวลาการเขา

ลงทุนในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรม

ดิจิทัล (Digital Park Thailand)  

  (2) แนวทางการขอผอนผันหลักเกณฑท่ีตั้งสา

หรับกิจการเปาหมายในเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) 

  (3) ขอเสนอการขอเพ่ิมสถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล เขาในเอกสารชี้แจง เรื่อง การ

ขอรับสิทธิประโยชนตามมาตรการสงเสริมการ

ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) 

  (4) แนวทางการกาหนดกิจการสาหรับการ

สงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ิมเติม  

  (5) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (GISTDA) ภายใตบริบทการพัฒนา

พ้ืนที่เขตสงเสรมิอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (Digital Park Thailand)  

 

3. จัดการประชุม Smart City ASEAN จ.กระบี่ 

เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 และจัดงานประชุม

เครือขายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

Smart Cities Network : ASCN 2019 เม่ือวันที่ 

22-24 สิงหาคม 2562 

 
2) โครงการจัด

แสดง

นิทรรศการ

นานาชาติ 

(World Expo 

2020) 

566.0518 

(พ.ร.บ. 62) 

1. การผลิตชิ้นงานนิทรรศการ ขนสง และ

ติดต้ังช้ินงานนิทรรศการ 

2. การทดลองเปดใชอาคาร และบริหาร

จัดการ 

3. การจัดแสดงงาน WORLD EXPO 

2020 DUBAI 

4. การรื้อถอนอาคาร 

รอยละ 60 : รอยละ

ความสำเรจ็ของการ

ดำเนินงาน 

ดำเนินงานไดตามแผนงาน คิดเปนรอยละ 60 

 

 ดำเนินการไดตาม

แผนงาน  

 ผลเบกิจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 

  

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

 ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธองคกรประจำป 2562 

1. ความสำเร็จของแผนทรัพยากรมนุษย 5 ป 

2. ความสำเร็จในการจัดการ depa Go Green and depa Innovation 
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โดยในยุทธศาสตรท่ี 5 มีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 รอยละ 100 

โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 

สถานะปจจุบัน 

กลยุทธที่ 5.2: การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกร 

กลยุทธที่ 5.4: การสรางความเขมแข็งโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยเอื้อในการใหบริการประชาชน 

1) โครงการ depa 

Go Green and 

depa 

Innovation 

- สงเสริมใหพนักงานและผูเกี ่ยวของ

ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม และ 

รวมกันสราง depa Go Green and 

depa Innovation ใหเกิดขึ้น 

เกิด depa Go Green and 

depa Innovation 

5 เรื่อง 

จัดกิจกรรม “ดีปา GO GREEN 2019” ประชัน

ไอเดียดิจิทัล ลดใชพลังงาน สรางพลังรักษโลก 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เกิด depa Go 

Green and depa Innovation 5 เรื่อง/

โครงการ 

ไดแก 

1) โครงการ e-name card, Chat bot และ 

Office automatic control  

2) โครงการ depa Application 

3) โครงการ DocuPool และ depa Go Green 

performance Index 

4) โครงการ โฟกัส อารีนา ขอนแกน ศูนยกลาง 

EdutainmenteSports Complex รูปแบบใหม

ดาน Digital Content & Coding  

5) โครงการมาตรการลดหยอนภาษี 200% 

สำหรับ SMEs ที่ซื้อหรือใชบริการโปรแกรม

คอมพิวเตอรจากนักพัฒนาหรือผูประกอบการ

ซอฟตแวรที่ข้ึนทะเบียนกับ สศด. 

 ดำเนินการไดตาม

แผนงาน  

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตามแผนงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศดวย Mega Program เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ทิศทาง สงเสริมใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองเปนปจจัยเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 

 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธองคกรประจำป 2562 

1. มีเมืองที่ไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน จนเปนเมืองอัจฉริยะ 5 เมืองที่มีความ Smart อยางนอย 2 ดาน 

2. กอตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแหงอนาคต 

3. เกิดการเจรจา FDI ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 2 รายจากนักลงทุนตางประเทศ และมีการลงทุนในประเทศ จำนวน 2 ราย 

4. มีกิจกรรมท่ีไดดำเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอกที่เกิดจากการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ โดยเปนกิจกรรมที่รวมกับพันธมิตรตางประเทศ 1 กิจกรรม และ

พันธมิตรภายในประเทศ 5 กิจกรรม  

 

โดยในยุทธศาสตรท่ี 6 มีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสมเทียบแผน-ผล ไตรมาส 1-4/2562 รอยละ 100 

โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

กลยุทธที่ 6.1: สรางกำลังขับเคลื่อน SMART CITY รวมกับกิจการอ่ืน   

1) พัฒนาพื ้นที ่ เพื ่อระบบ

นิเวศสำหร ับเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Smart City) 

12.6937 

(พ.ร.บ. 61) 

 

 1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 

 2. พัฒนาตนแบบ Smart City  

 3. พัฒนาสวนการเชื่อมตอขอมูล  

 4. สรางการรับรู Smart City   

2 ระบบ - ดำเนินการไดตามเปาหมาย 

- จำนวน 5 ระบบ 

ประกอบดวย 

1) ขอมูลจังหวัดภูเก็ต 

(Smart City Data 

Platform: Service Layer) 

2) ขอมูลจังหวัดภูเก็ต 

(Smart City Data 

 ดำเนินการไดตาม

แผนงาน อยู

ระหวางดำเนินการ

ปดโครงการ 

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

Platform: Interconnection 

Layer) 

3) ขอมูลเมืองพัทยา (Smart 

Living: City Monitoring 

Pattaya Beach & Walking 

Street) 

4) ขอมูลทาเรือแหลมฉบัง 

(Smart Port EDI) รองรับ

การเช่ือมโยงขอมูล Big Data 

5) ขอมูลจังหวัดขอนแกน 

(Smart Living: Health 

Care)       

2) โครงการพ ัฒนาเม ื อง

อัจฉริยะในพื้นที ่ระเบียง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (Smart EEC: 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

567.3500 

(Big Rock) 

1. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและ

ประสานงาน Smart EEC ในแตละดาน 

คัดเลือกเมืองและวางกรอบการพัฒนา พื้นที่ 

EEC  

2. สำรวจพ้ืนที่และทำแผนรายละเอียดการ

วางโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

3. ติดตั้งโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลเพ่ือรองรับ

บริการและเชื่อมตอขอมูลจากเซนเซอร 

4. พัฒนา Smart Public Transit Platform  

• โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

EEC City Data, Smart 

Pole, เครือขาย IoT และ

แพลตฟอรมการเช่ือมตอ

ขอมูล CCTV และการบูร

ณาการขอมูล CCTV  

 

• แพลตฟอรมบูรณาการ

ขอมูลภาพ CCTV จาก

แหลงตาง ๆ ในพ้ืนที่ EEC 

พัฒนาและผลักดันการใช

ประโยชนดานโครงสรางพ้ืนฐาน

อัจฉริยะ (Digital Infrastructure) 

ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาและ

ออกแบบระบบ Content 

Management System 

ประกอบดวย 4 ระบบ ดังนี้  

(1) ระบบบริหารจัดการหนวยงาน

และ Account  

 ดำเนินการปดงาน

โครงการกับแหลง

ทุนแลว ณ วันที่

........ 

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

5. พัฒนา Public Safety Platform พัฒนา

ระบบความปลอดภัยเช่ือมโยงขอมูลจาก

หนวยงานสำคญัตางๆ ของเมืองมายงัศนูย

ปฏิบัติการ EEC City Operation Center 

6. ตั้งศูนยปฏิบัติการ EEC City Operation 

Center เพื่อการตัดสินใจสำหรับการพัฒนา

เมือง 

7. บริการตอยอดจากการเช่ือมตอขอมูล EEC 

City Data 

 

 

• ระบบเช่ือมโยงฐานขอมูล

และระบบนำเสนอ 

(2) ระบบบริหารจัดการขอมูล

เผยแพร  

(3) ระบบบริหารจัดการขอมูล

ขาวสาร  

(4) ระบบบริหารจัดการกลองวงจร

ปด (เกิดระบบกลองวงจรปด / 

CCTV Analytic)  

กลยุทธที่ 6.2:  การจัดตั้ง IoT Institute@ Digital Park Thailand โดย Co-Investment  

3) โครงการจัดตั้งสถาบันไอ

โอที (IoT Institute) เพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

แหงอนาคต 

190.0000 

(Big Rock) 

1. ดำเนินการออกแบบสถาบันไอโอที 

 

 

2. จัดเตรียมพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

เพื่อรองรับการกอสราง 

1. แบบสถาบันไอโอที 1 

รายการ 

1. ดำเนินการแลวเสร็จรอยละ 

100 
 ดำเนินการปดงาน

โครงการกับแหลง

ทุนแลว ณ วันที่

........ 

 ผลเบิกจายเต็ม

จำนวนตาม

แผนงาน 

4) โครงการจัดตั้งสถาบันไอ

โอที (IoT Institute) เพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

แหงอนาคต 

321.8560 

(พ.ร.บ. 62) 

ดำเนินการกอสรางอาคารนวัตกรรม A1 และ 

อาคารนวัตกรรม A2  

รอยละ 80 : รอยละ

ความสำเร็จของการ

ดำเนินงานจัดตั้งสถาบัน 

IoT เปนไปตามแผน 

1. สำนักงบประมาณใหความ

เห็นชอบความเหมาะสมของ

ราคากลางการกอสรางและ

คาควบคุมงาน อาคาร 1 แลว 

 ดำเนินการไดตาม

แผนงาน 
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โครงการ 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
แผนการปฏิบัติการ เปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานสะสม 

ไตรมาส 1-4/2562 
สถานะปจจุบัน 

อยูระหวางดำเนินการตาม

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อเตรียมลงนามสัญญาการ

กอสราง 

2. อยูระหวางเตรียมทำความตก

ลงกับสำนักงบประมาณ 

พิจารณาความเหมาะสมของ

ราคากลางการกอสรางและ

คาควบคุมงาน อาคาร 2 และ

จะดำเนินการกอสรางให

เปนไปตามแผน 

 


