
 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน  

ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดจิิทัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สศด. เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2560 โดย สศด. เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล  

และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน มีภารกิจท่ีสำคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

และ นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการนำไปใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ” ผานกลไกตางๆ ท้ังในการสงเสริม สนับสนุน และการรวมมือกับ

บุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมดิจิทัล และเพื่อใหการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บรรลุผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม สศด. ไดจัดทำแผนกลยุทธสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป พ.ศ. 

2561-2564 ขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินงาน โดยยึดหลักความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากประเด็นท่ีเก่ียวของท้ังดานการพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรม

การผลิตและบริการ การยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึง

ความเจริญ ความทันสมัยในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

 โดยแผนปฏิบัติการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สศด. ไดตั้งเปาหมาย

ในการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ตลอดจนสรางการจางงาน 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรใหรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจ ิทัล และความตองการของภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ สศด. ยังมุงเปาสูการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได

อยางทั่วถึง สรางสรรคเกิดประโยชนและปลอดภัย ขยายความเจริญสูความเปนเมืองในพื้นที่ทั ่วทุกภาคของ

ประเทศ เสริมสรางความแข็งแกรง ความยั่งยืนในการเติบโตดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จนกระท่ังกอใหเกิด

ความเชื่อมั่น (trust) ของทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง สศด. ได

กำหนดกลยุทธการขับเคลื่อนองคกร ออกเปน 6 กลยุทธ ดังนี้ 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนากำลังคนและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ  

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรูอยางทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของ

ประชาชนสวนใหญ 

กลยุทธท่ี 3  ส งเสร ิมและสน ับสน ุนการพัฒนาศ ักยภาพในการเต ิบโตของเศรษฐก ิจด วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนา Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู 4.0 และอนาคต 

กลยุทธท่ี 5  สรางและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธท่ี 6  เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศดวย Mega Program เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 

 ท้ังนี้ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และมีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสม (ไตรมาส 1-4) เทียบแผน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสะสม ไตรมาส 1-4 ประจำปงบประมาณ 2564 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนากำลงคนและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ  

ทิศทาง : สรางศักยภาพ ขีดความสามารถ กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลเดิมและใหม เนนการตอบสนองความตองการของตลาดในทุกภาคสวน 

กลยุทธ 1.1: การพัฒนาระบบ Digital Academy Thailand เพ่ือเปนกลไกการพัฒนากำลังคนของประเทศ   

กลยุทธ 1.2: การพัฒนากำลังคนดิจิทัลภาคการศึกษาจนถึงวัยทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศแบบ PPAP (Public Private Academic Partnership) 

กลยุทธ 1.3: การสรางแรงจูงใจ ขยายฐานกำลังคนดิจิทัลใหมีมวลวิกฤตและมีเสนทางอาชีพในบทบาทของการพัฒนาและสังคมดิจิทัล 
 

ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
1. โครงการเรียนโคดดิ้งพัฒนา STEM 

- ยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษา

ระดับปฐมศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนเชิง

ปฏิบัติการท่ีผสมผสานวิชา STEM และ 

coding 

- ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาใหมีความพรอม เทาทันกับการ

เรยีนการสอนรูปแบบใหม  

- พัฒนาอุปกรณสงเสริมสรางการ

เรียนรูแบบผสมผสาน STEM และ Coding 

ในอุปกรณท่ีความหลากหลาย 

76.4946 76.4946 

รอยละ 100 

 

 

1. จำนวนสถานศึกษาขนาดใหญในเขต

เมือง ท่ีไดรบัการพัฒนาแหลงเรียนรู

เพ่ือยกระดบัทักษะดาน Coding  

STEM และ IoT 38 โรงเรยีน 

2. จำนวนสถานศึกษาขนาดกลางไดรบั 

การพัฒนาแหลงเรยีนรูเพ่ือยกระดับ

ทักษะดาน Coding  STEM และ IoT  

40 โรงเรียน  

3. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ 

Coding  STEM และ IoT  8,360 ราย 

4. จำนวนครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ในโรงเรียนเปาหมายท่ีไดรบั

พัฒนาทักษะการสอนดาน Coding  

STEM และ IoT 140 ราย 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานดิจิทัล ใหกับ

สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเพ่ือยกระดับการเรียนรูดวยดาน 

Coding, Stem, IoT และ AI  ดังน้ี 

1. โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 33 โรงเรียน และ โรงเรียนนอกเขต

เทศบาล จำนวน 57 โรงเรียน รวม 90 โรงเรียน ไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานดิจิทัล   

2. ยกระดับทักษะโคดดิ้งสูการประยุกตใชในระดับทองถ่ินและสรางสรรค

โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา จำนวน 15,700 ราย 

3. ยกระดับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีวิทยาการ

คำนวณ จำนวน 400 ราย 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
2. โครงการสงเสริมศักยภาพการแขงขันภาค

ประชาชนและภาคธุรกิจขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) 

- พัฒนากำลงัคนดานขอมลูขนาดใหญ

ใหตอบสนองตอความตองการในภาคธุรกิจ 

ตลอดจนสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล

ขนาดใหญใหกับ SMEs 

- ยกระดับทักษะใหกับเด็ก เยาวชน 

และผูสนใจดานขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการ

ประยุกตใช และสรางอาชีพในอนาคต 

16.7002 16.7002 

รอยละ 100 

จำนวนนักเรียน และนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม  1,800 ราย 

รวมกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 แหง 

เสริมสรางและยกระดับทักษะบุคลากรดาน Data Science เพ่ือนำทักษะ

การวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญ มาใชในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จำนวน 1,801 ราย 

 

 

รอยละ 100 

3. โครงการยกระดับศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต 

(AI อาชีวะ) ในพ้ืนท่ี EEC 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

ยกระดับศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต 

(AI อาชีวะ) ในพ้ืนท่ี EEC  

- พัฒนากำลังคนดิจิทัลในสาขาท่ีขาด

แคลน (เทคโนโลยี AI) ในระดับ High 

End เขาสูตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

22.5150 22.5150 

รอยละ 100 

1. จำนวนศนูยการเรียนรูเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืออุตสาหกรรม

อนาคต (AI อาชีวะ) ในพ้ืนท่ี EEC 1 แหง 

2. จำนวนกำลังคนดิจิทัลในสาขาท่ี

ขาดแคลน (เทคโนโลยี AI) ในระดบั 

High End ไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะสอดคลองกับ 

ความตองการของภาคอุตสาหกรรม  

30 ราย 

1. รวมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยกระดับศูนย

ปญญาประดิษฐเพื ่ออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) โดยมีเปาหมาย 

ในการเปนศูนยการเรียนรู และพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับกำลังคน 

ระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) เพ่ือรองรับการทำงานรวมกับระบบ AI 

(Artificial Intelligence) และรองรับการพัฒนาแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตอไป 

2. รวมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน พัฒนาทักษะดิจิทัล ใหกับ

กำลังคนในระดับ ปวส. และอาชีวศึกษาในสาขาเครื่องกล ไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหการ โลจิสติกส และสาขาท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิต ในดานการออบแบบระบบและการเช่ือมโยงขอมูล AI, ดานการ

จัดการขอมลู AI และการประยุกตใชเทคโนโลยี AI ในระดับ high end 

ใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน โดยอยูระหวางการอบรม จำนวน 300 คน 

 

 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
4. โครงการสรางผูสูงวัยและผูดอยโอกาส

เปนกำลังคนดิจิทัลสูภัยไซเบอร 

- สรางความตระหนัก ความรู ความ

เขาใจการใชไซเบอรปลอดภัยใหแกผูสูงวัย 

ผูดอยโอกาส ใหมีการปรับตัวในการใช 

ไซเบอรอยางเหมาะสม ปลอดภัย และ

สรางสรรค โดยการประชันไอเดียผาน

แพลตฟอรม 

- สรางวิทยากรท่ีสามารถถายทอด

องคความรูการใชไซเบอรปลอดภยัในภาค

สวนตาง ๆ (วิทยากรตัวคูณ) 

9.3153 9.3153 

รอยละ 100 
สรางผูนำกำลังคนพันธุ X 2,000 คน พัฒนาผูสูงอายุและผูดอยโอกาสรวม 2,688 คน ใหเปนวิทยากรตัวคูณ

ถายทอดองคความรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางปลอดภัยและ

สรางสรรค ไดแก 

- หลักสูตรการสรางความตระหนักรูเทาทันสื่อดิจิทัล (Cyber 

awareness) เชน การสื่อสารหรือแสดงความคดิเห็นอยางปลอดภยั 

ขาวลวงหรือขาวปลอม (Fake News) และการตรวจสอบอัจฉริยภาพ

ทางดิจิทัล  (DQ-Digital Intelligence Quotient) ภัยและการ

ปองกันภัยออนไลน  

- หลักสูตรการเสรมิทักษะการใชดจิิทัลยุคนิวนอรมอล (Digital Skill) 

เชน การทำ Digital Content (YouTuber / Infographic/ Blog  

E-book)  E-commerce and Digital Marketing   

- หลักสูตรสูงวัย สรางสรรค รูเทาทันสื่อดิจิทัล เชน ภัยออนไลนและ

ผลกระทบ ดานลบจากการใชสื่อออนไลน การพัฒนา ทักษะผลิตสื่อ

อินโฟกราฟฟก การผลิต คลิปวิดีโอ เทคนิคการเลาเรื่อง การถายทำ 

และการตัดตอคลิปวิดโีอ 

รอยละ 100 

5 โครงการ Coding เพ่ือผูสูงอาย ุ

- ยกระดับการสงเสริมทักษะดาน

ดิจิทัลใหผูสูงอายุในกลุมอาชีพเพ่ือใหกลับ

เขาสูตลาดแรงงานของประเทศ เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลน

แรงงานทักษะดานดิจิทัลในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมท่ีสำคัญของประเทศ 

- สงเสริมใหเกิดการจางงานในกลุม

ผูสูงอายุในกลุมทักษะแรงงานดิจทัิลท่ีมี

ความตองการและขาดแคลน เพ่ือสราง

โอกาสและรายไดใหกับผูสูงอายุ 

25.8276                    25.8276                    

รอยละ 100  
สรางและพัฒนาทักษะผูสูงอายุ 

2,500 ราย 

รวมกับหนวยงานพันธมิตรในการพัฒนาหลักสตูรทักษะดจิิทัลเพ่ือ

เตรียมความพรอมสูสูงวัย และยกระดับทักษะดิจิทัลใหกับกลุมเตรียม

ความพรอมสูสูงวัย รวม 2,591 คน ในทักษะตาง ๆ เชน Artificial 

Intelligence and Data labeling, Digital Marketing, Web 

Design, Programming, Data Analytic, Coding for Silver, 

Smart farmer และ Digital Photographer 

รอยละ 100 
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กลยุทธท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรูอยางท่ัวถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนสวนใหญ 

ทิศทาง สงเสริมใหเกิดสังคมดิจิทัลคุณภาพท่ีมีนวัตกรรมและมีความสามารถในการดูแลตนเอง 

กลยุทธ 2.1: สงเสริมและสนับสนุน Digital Entrepreneurs ในการพัฒนางานเพ่ือการนำไปใชในชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคง 

กลยุทธ 2.2: สงเสริมการพัฒนาชุมชนดิจิทัล (Digitized Community) ใหมีความโดดเดนในการเปลี่ยนผาน (Transformation) เพ่ือสรางเสริมขีดความสามารถ

ของทองถ่ินและชุมชน 

กลยุทธ 2.3: สรางกลไกสนับสนุนการผลักดันใหเกิดสังคมดิจิทัล บนฐานความรู 
 

ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภัย 1 (Central 

Smart City) (อยุธยา  สุพรรณบุรี) * 

- พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอยุธยาและ

สุพรรณบุรี ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยู

ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภยั โดยใช

เทคโนโลยีดจิิทัลท่ีชวยสนับสนุนการทำงาน 

เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจายใหเกษตรกร 

- - ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 10 ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และสุพรรณบุรี จำนวน 14 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให

ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการ

ดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกัน

คุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการบริหาร

การเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉรยิะ 

การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 

2. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภัย 2 (Central 

Smart City) (นนทบุรีปทุมธานี)* 

- พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

และปทุมธานี ไปสูการเปนเมืองอัจฉรยิะนาอยู

ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุนการทำงาน 

เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจายใหเกษตรกร 

- - ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 10 ชุมชน 

 

 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดนนทบุรี  

และปทุมธานี จำนวน 14 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให

ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลใน 

การดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การ

ประกันคณุภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ การตลาด และการ

บริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตร

อัจฉริยะ การผลติอัจฉรยิะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคม

อัจฉริยะ 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
3. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะนาอยู ดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภยักลุมจงัหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (รอยเอ็ด) 

- พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 

ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุนการทำงาน 

เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจายใหเกษตรกร 

- - ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล  5 ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบานในจังหวัดรอยเอ็ด  

จำนวน 5 ชุมชน ไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิด

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรม

ของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคณุภาพ 

การแปรรปูและพัฒนาผลติภณัฑ การตลาด และการบริหารการเงิน 

มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ  

การผลิตอัจฉรยิะ การคาและการบริการอัจฉรยิะ และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 

 

4. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะนาอยู ดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภยั กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

(นครราชสีมา บุรรีัมย ชัยภมูิ สรุินทร)* 

- พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสมีา บุรรีัมย ชัยภมูิ และสรุนิทรไปสู

การเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดานการเกษตร

และชุมชนปลอดภยั โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ชวยสนับสนุนการทำงาน เพ่ือเพ่ิมรายได ลด

รายจายใหเกษตรกร 

- - ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 20 ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดนครราชสีมา 

บุรีรัมย ชัยภูมิ และสรุินทร จำนวน 21 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบ 

การผลิต การประกันคณุภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 

การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉรยิะ การคาและ 

การบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 

5. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภัย กลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ยโสธร)* 

- พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 

ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดาน

การเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุนการทำงาน 

เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจายใหเกษตรกร 

- - ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 5 ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดยโสธร 

จำนวน 5 ชุมชน ไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิด

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรม

ของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคณุภาพ 

การแปรรปูและพัฒนาผลติภณัฑ การตลาด และการบริหารการเงิน 

มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ  

การผลิตอัจฉรยิะ การคาและการบริการอัจฉรยิะ และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
6. โครงการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 

- พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะ

นาอยูดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย 

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุนการ

ทำงาน เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจายให

เกษตรกร 

6.3459 6.3459 

รอยละ 100 

 

ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 15 ชุมชน 

รวมกับสมาคมนักวิจัยชายแดนใต สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 

จำนวน 25 ชุมชน ประยุกตใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัล 

ในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต  

การประกันคณุภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และ

การบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดาน

การเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ 

และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 

 

หมายเหตุ * วัดเฉพาะกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยการใชจายงบประมาณโครงการจะอยูภายใตกลยุทธท่ี 3 
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กลยุทธท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ทิศทาง สนับสนุนการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ใหมีพลวัตร ทั้งภาคเกษตร ผลิตและบริการ เปาหมาย ประเทศมีความสามารถในการแขงขันจาก Digital 

StartUp และลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ 3.1: สงเสริมและสนับสนุนยกระดับ Digital Start Up รายสาขา 

กลยุทธ 3.2: สงเสริม Digital Transformation เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม สรางคุณคา และนวัตกรรมใหอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

กลยุทธ 3.3: การสงเสริมการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

1. โครงการงานมหกรรม Digital Thailand 

Big Bang (Digital Station I) 

- ปรับรูปแบบการดำเนินงานในแบบ

ของ Digital Station  

89.0223 89.0223 

รอยละ 100 
1. มีผูเขารวมชม Digital Thailand 

Big Bang 200,000 คน 

2. จำนวนหนวยงานพันธมติร

ตางประเทศเขามีสวนรวมในการ

ดำเนินกิจกรรมในงาน 20 หนวยงาน 

3. จำนวนการรับรูและสรางความ

เช่ือมั่นสูสายตาอารยะประเทศ  

และสรางช่ือเสียงการทำงานใหกับ

ประเทศไทย 10 ประเทศ 

4. เกิดการเจรจาการคาและการลงทุน

จากภาคเอกชน 1,000 ลานบาท 

1. เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  สศด เลื่อนจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนัก

ดานเทคโนโลยี (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)  

ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 26-27 ธันวาคม 2563 และ  

15-16 พฤษภาคม 2564 ท้ังน้ีมีการปรับแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ

ผลงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสรางความตระหนักและ

กระตุนใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผานกลไก

ของ สศด. รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรยีนรูดานเทคโนโลยดีิจิทัลผาน

แพลตฟอรมออนไลน เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับธุรกิจ 

2. สศด. รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาความเปนไปไดในการ

พัฒนาโครงการ Digital Station เพ่ือเปนพ้ืนท่ีการสรางการรับรู และ

เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทัิลใหแกเยาวชน และภาคประชาชน 

รวมถึงเปนพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพรองคในการประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดานดจิิทัล โดยมีการออกแบบ Digital Station เปน 3 สวน 

ดังน้ี 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

   - Wonder Station: Immersive Digital Art Gallery การสราง

ความตื่นตัวดานดิจิทัลในสังคมวงกวาง ผานความสวยงามและ 

เขาใจงายของศิลปะ รวมถึงการจดักิจกรรมเทคโนโลยี (Interactive) 

ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ AR, VR เปนตน 

   - Venture Station: Innovative Product Showcases นิทรรศการ

จัดแสดงผลงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

เพ่ือกระตุนกลุมผูประกอบการ นักธุรกิจ ผูสนใจและบุคลากรใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ใหเกิดแนวความคิดการนําเทคโนโลยไีปใชใหเกิด

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจ  

   - Explorer Station: Lifelong Learning Spaces การสรางสังคม 

แหงการเรียนรูดานดิจิทัล โดยเปนการเรยีนรูผานกิจกรรม  

การปฏิบัติ การเรียนรูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

จนนําไปสูความตองการตอยอดการเรียนรูท้ังในรูปแบบ online 

และ offline ตอไป 

2. โครงการสตารทอัพคนละครึ่ง 

- สงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลระยะเริ่มตน 

ถึงระยะการเติบโต (Growth stage)  

ใหสามารถสรางธุรกิจท่ีเติบโตในระดับ

นานาชาต ิและประสบผลสำเร็จในการระดม

ทุน และสามารถขยายบรกิาร (Scale up) 

ในลักษณะท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัล

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศ  

15.5700 15.5700 

รอยละ 100 
จำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตนท่ีไดรับ

การลงทุน 15 ราย 

1. การบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน 

(Digital Startup) ระยะเริ่มตนธุรกิจ จำนวน 25 ทีม เพ่ือสงเสริมให

เกิดการพัฒนา สรางสรรค ผลงานนวัตกรรมดิจิทัลท่ีมีศักยภาพพรอม

ออกสูตลาด  

2. ผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริม่ตน (Digital Startup) 

จำนวน 14 ราย สามารถจดจดัตั้งธุรกิจได 

 

 

 

 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

3. โครงการสงเสริมการประยุกตใช

เทคโนโลยีดจิิทัล ขอมลู และ

ปญญาประดษิฐ 

3.1 สงเสรมิผูประกอบการประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

3.2 สงเสรมิและพัฒนานวัตกรรมดิจทัิลเพ่ือ

เกษตรสมัยใหม 

 

 

 

12.7615 

 

 

 

 

 

 

 

23.4357  

 

 

 

12.7615 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

23.4357 

รอยละ 100 

 

 

 

จำนวนผูประกอบการ SME รายยอย 

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

1,000 ราย 

 

 

 

 

 

จำนวนเกษตรกรรายยอยประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 600 ราย 

 

 

 

 

รวมกับหนวยรวมในการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SME ราย

ยอย ท่ัวประเทศ จำนวน 1,000 ราย ใหเขาถึงและไดประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจาก Digital Startup ไทย อาทิ ระบบ 

Point of Sale (POS), ระบบ Enterprise Resource Planning 

(ERP), ระบบ Customer Relationship Management (CRM), 

ระบบ Manufacturing Resource Planning (MRP), ระบบ

Enterprise Asset Management (EAM) เปนตนCustomer 

Relationship Management (CRM) เปนตน 

สงเสริมเกษตรกรรายยอย ท่ัวประเทศ จำนวน 600 ราย  

ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู

เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

ลดตนทุน สรางรายได อาทิ ระบบ IoT เพ่ือการจัดการน้ำ,  

ระบบ smart farm, Smart Agriculture Technology, Sensor 

Drone, Intelligent Application 

 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

4. โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจใน

ระยะเริ่มตน 

- สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

ผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน  

(Digital Startup) 

- พัฒนาผูประกอบการจดจัดตั้งและ 

ขยายผล 

48.0355 48.0355

รอยละ 100 

1. จำนวน Digital Startup ไดรับการ

สนับสนุนและสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ 

80 ราย 

2. พัฒนาผูประกอบการจดจัดตั้งและ

ขยายผล 20 ราย 

1. บมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน 

(Digital Startup) จำนวน 156 ราย โดยการอบรมและเสริมทักษะผาน

กิจกรรมการเรียนรู 11 หลักสูตร ท่ีเนนความรูท่ีจำเปน 

ตอการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายระหวาง

ผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริม่ตนของตางประเทศ  

สงผลใหผูประกอบการวิสาหกิจดจิิทัลเริม่ตน (Digital Startup) 

สามารถขยายผลและปรบัเปลีย่นรปูแบบธุรกิจได จำนวน 61 ราย 

2. บมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน  

(Digital Startup) จำนวน 25 ทีม ใหเกิดการพัฒนา สรางสรรค 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

ผลงานนวัตกรรมดิจิทัล และผานการทดสอบความเปนไปไดจริง 

(Proof of Concept : POC) รวมถึงผลักดันใหเกิดการตอยอดธุรกิจใน

ระดับสากล (depa Smart City Accelerator Program) และ

สนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจดจิิทัลเริม่ตน (Digital Startup) 

จำนวน 14 ราย ลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเริม่ตนในระยะ

ขยายผล 

5. โครงการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม

สรางสรรคและสินคาชุมชน 

- พัฒนาเมืองอัจฉริยะดานเศรษฐกิจ

อัจฉริยะ (Smart Economic) โดยสงเสริม

ใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลในภาคการทองเท่ียว 

การคาปลีกคาสง และชุมชนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย นักทองเท่ียว 

และผูประกอบการในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5.1 กิจกรรม : โครงการพัฒนาเมือง

อัจฉรยิะนาอยู ดานการทองเท่ียวและ

ชุมชนปลอดภยั กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 (Northern Smart City) 

(เชียงใหม ลำปาง ลำพูน) 

19.1176 19.1176 

รอยละ 100 
จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 60 ราย 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม สงเสริมใหผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอย กลุมอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน  

75 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 

5.2 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

นาอยู ดานการทองเท่ียวและชุมชน

ปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

(Lower Northern Smart City) (พิษณโุลก 

เพชรบูรณ สุโขทัย) 

19.0140                   19.0140                  

รอยละ 100 

จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ SMEs ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 60 ราย 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกสงเสริมใหผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอย กลุมอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 75 ราย 

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

5.3 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

นาอยู ดานการทองเท่ียวและชุมชน

ปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 

(Lower Northern Smart City) 

(กำแพงเพชร นครสวรรค) 

12.4848       

 

     12.4848        

รอยละ 100 
จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ SMEs ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 40 ราย 

 

รวมกับหอการคาจังหวัดนครสวรรค สงเสรมิใหผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรายยอย กลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 75 ราย 

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 

6. โครงการพัฒนาและสงเสรมิการเกษตร 

- ยกระดับขีดความสามารถของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีใหทำเกษตรอัจฉริยะดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ยกระดับขีดความสามารถให  กับ 

SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 

     

6.1 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 

1 (Central Smart City) (อยธุยา 

สุพรรณบุรี)* 

 

3.7954 3.7954 

รอยละ 100 

1. เกิดการแกไขปญหาดาน

การเกษตรในพ้ืนท่ี 40 ราย 

2. จำนวนผูประกอบการดาน

การเกษตรไดรับการยกระดับขีด

ความสามารถดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 10 ราย 

1. รวมกับสมาคมสงเสริมดิจิทัลเพื ่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 

สงเสริมใหเกษตรกรรายยอย จำนวน 50 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล  

2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

และสุพรรณบุรี จำนวน 14 ราย ไดรบัการสงเสรมิและสนับสนุนใหธุรกิจ

ชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนิน

กิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลติ การประกันคณุภาพ 

การแปรรปูและพัฒนาผลิตภณัฑ การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลติอัจฉรยิะ 

การคาและการบริการอัจฉรยิะ และสงัคมอัจฉรยิะ 

รอยละ 100 

6.2 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภยั 2 

(Central Smart City) (นนทบุรี ปทุมธานี)* 

3.7844 3.7844 

รอยละ 100 

1. เกิดการแกไขปญหาดาน 

การเกษตรในพ้ืนท่ี 40 ราย 

2. จำนวนผูประกอบการดาน

การเกษตรไดรับการยกระดับขีด

ความสามารถดวยเทคโนโลยีและ

1. รวมกับสมาคมสงเสริมดิจิทัลเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม สงเสริมให

เกษตรกรรายยอย จำนวน 50 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ดิจิทัล 

2.  วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบานในจังหวัดนนทบุรี และ

ปทุมธานี จำนวน 14 ราย ไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิด

รอยละ 100 



15 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 10 ราย 

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลในการดำเนินกิจกรรมของ

ธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลติ การประกันคณุภาพ การแปรรูป

และพัฒนาผลติภณัฑ การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉรยิะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและ

การบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉรยิะ 

7. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวของภาค

ตะวันออก  (กิจกรรม : โครงการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะนาอยู ดานการทองเท่ียวและชุมชน

ปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

(ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว)) 

- สงเสริมและสนับสนุนการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล พัฒนาใหเกิดเมืองอัจฉรยิะ 

(Smart City) ดานการทองเท่ียว และ

ชุมชนปลอดภัย  

- พัฒนาระบบบริหารจดัการการ

ทองเท่ียวของเมือง ดวยระบบฐานขอมูล

อัจฉริยะสำหรับการเก็บบันทึกและ

ประมวลผลขอมลูสารสนเทศขนาดใหญ

ของเมือง และระบบบรหิารติดตามและ

ประเมินสถานการณดานการทองเท่ียว

และความปลอดภัยของเมือง  

 

 

 

 

12.0000 12.0000 

รอยละ 100 

จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ด ิจ ิท ัลของ SME ในอุตสาหกรรม 

ทองเท่ียว 40 ราย 

 

รวมกับหอการคาจังหวัดตราด สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมรายยอยในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ธุรกิจ

การคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 50 ราย ประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

8. โครงการพัฒนาเมืองศนูยกลางจังหวัดเปน

เมืองนาอยู 

- สงเสรมิ SMEs ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวประยกุตใชเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือ

ยกระดับการใหบริการและสรางรายไดมาก

ข้ึน สงผลใหเกิดการจางงานในกิจการดิจิทัล 

ชวยแกไขปญหาดานการทองเท่ียวในทุกมิติ

ของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาพ้ืนท่ีในกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง ไปสูการ

เปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดานการเกษตรและ

ชุมชนปลอดภัย ในทุกมิติของพ้ืนท่ี ดวยการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุนการ

ทำงาน เพ่ิมรายได ลดรายจายใหเกษตรกร

และผูประกอบการภาคการเกษตร 

     

8.1 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

ดานการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(อุดรธานี อุบลราชธานี) 

13.0304 13.0304  

รอยละ 100 
จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 40 ราย 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สงเสรมิใหผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอยกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 60 ราย ประยกุตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 

8.2 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภยั

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง (รอยเอ็ด)* 

 

2.2548 2.2548  

รอยละ 100 

1. เ ก ิ ด ก า ร แ ก  ไ ข ป  ญหาด  า น

การเกษตรในพ้ืนท่ี 20 ราย 

2. จำนวนผ ู  ประกอบการด  าน

การเกษตรไดรับการยกระดับขีด

ความ สามารถดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉรยิะ 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 5 ราย 

1. รวมกับหนวยรวมดำเนินการ สงเสริมใหเกษตรกรรายยอย จำนวน 

20 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน 

ในจังหวัดรอยเอ็ด จำนวน 5 ราย ไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนให

ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลในการ

ดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลติ  

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

การประกันคณุภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และ

การบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดาน

การเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ 

และสังคมอัจฉริยะ 

8.3 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ 

นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภยั

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 1 (นครราชสมีา บุรีรมัย ชัยภูมิ 

สุรินทร)* 

8.7056 8.7056  

รอยละ 100 

1. เกิดการแกไขปญหาดานการเกษตร

ในพ้ืนท่ี 80 ราย 

2. จำนวนผูประกอบการดาน

การเกษตรไดรบัการยกระดับขีดความ 

สามารถดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ มรีายได

เพ่ิมข้ึน 20 ราย 

1. รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดบุรีรมัย สภาอุตสาหกรรมจงัหวัดชัยภูมิ สงเสริมใหเกษตรกรราย

ยอย จำนวน 100 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดนครราชสมีา 

บุรีรัมย ชัยภูมิ และสรุินทร จำนวน 21 ราย ไดรับการสงเสรมิและ

สนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบ 

การผลิต การประกันคณุภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 

การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉรยิะ การคาและ 

การบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 

8.4 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ

นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภยั

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 2 (ยโสธร)* 

2.2512 2.2512 

รอยละ 100 

1. เกิดการแกไขปญหาดานการเกษตร

ในพ้ืนท่ี 20 ราย 

2. จำนวนผูประกอบการดาน

การเกษตรไดรบัการยกระดับขีดความ 

สามารถดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ มรีายได

เพ่ิมข้ึน 5 ราย 

1. รวมกับหนวยรวมดำเนินการ สงเสริมใหเกษตรกรรายยอย  

จำนวน 20 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดยโสธร 

จำนวน 5 ราย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิด 

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรม

ของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคณุภาพ  

การแปรรปูและพัฒนาผลติภณัฑ การตลาดและการบริหารการเงิน 

มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ  

การผลิตอัจฉรยิะ การคาและการบริการอัจฉรยิะ และสังคมอัจฉริยะ 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

9 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการ

และสงเสรมิธุรกิจตอเน่ืองในแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค (กิจกรรม: 

โครงการยกระดับการทองเท่ียวดวย

ดิจิทัลในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

(กระบ่ี พังงา ภูเก็ต) 

- สงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวและบริการ ประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับการ

ใหบริการและสรางรายไดมากข้ึน 

สงผลใหเกิดการจางงานในกิจการดิจิทัล 

19.5804 6.0398  

รอยละ 

30.84 

จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 60 ราย 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สงเสริมและสนับสนุน

ผูประกอบการรายยอยในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ธุรกิจการคา

และบริการดาน Smart Living จำนวน 100 ราย ประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 

10. โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบก

บริเวณตอนในของภาค เช่ือมโยงกับแหลง

ทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง (กิจกรรม: 

โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู

เมืองอัจฉรยิะ (Smart City) ทางดาน 

Smart Living (นครศรธีรรมราช)) 

- สงเสริมให SMEs ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

ความปลอดภัยและยกระดับการใหบริการ 

ผูประกอบการมีรายไดมากข้ึน สงผลใหเกิด

การจางงานในกิจการดิจิทัล 

 

 

 

6.4760 3.0000 

รอยละ  46.32 
จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 20 ราย 

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สงเสริมให

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอยในกลุม

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living 

จำนวน 30 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

11. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตร กระบ่ี พังงา สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช (กิจกรรม: โครงการ

สงเสริมประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลดานการเกษตร (กระบ่ี 

พังงา สุราษฎรธานีนครศรีธรรมราช)) 

- สงเสริมใหเกษตรกรยกระดับสู

เกษตรอัจฉริยะดวยการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล 

- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช

ในการทำการเกษตรกรรม ซึ ่งจะชวย

สรางรายไดใหเพิ่มมากขึ้นและเกิดความ

มั่นคงในอาชีพ 

- สงเสริมใหเกิดเครือขาย Digital 

Farmer ในการถายทอดความรูและ

ประสบการณดานรูปแบบธุรกิจและ 

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางภาค 

เกษตรใหม 

- ยกระดับคณุภาพชีวิตของ

ผูประกอบการภาคการเกษตรใหมคีวาม

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

14.8828 14.8828

รอยละ 100 
จำนวนผูประกอบการดานการเกษตร

ไดรับการยกระดับขีดความ สามารถ

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

การเกษตรอัจฉริยะ มีรายไดเพ่ิมข้ึน  

240 ราย 

รวมกับหอการคาจังหวัดกระบ่ี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

สุราษฎรธานี สงเสรมิและสนับสนุนผูประกอบการรายยอยในกลุมเกษตร

อุตสาหกรรม ปศสุัตว และเกษตรอาหารแปรรูป จำนวน 300 ราย 

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

 

 

 

 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

12. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน (กิจกรรม: โครงการพัฒนาและ

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน) 

- ยกระดับการเกษตรอัจฉรยิะเพ่ือการ

ทองเท่ียวดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะชวยสรางรายได

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

6.3459 6.3459 

รอยละ 100 

1. เกิดการแกไขปญหาดาน

การเกษตรในพ้ืนท่ี  60 ราย 

2. จำนวนผูประกอบการดาน

การเกษตรไดรับการยกระดับขีด

ความ สามารถดวยเทคโนโลยีแล

นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 15 ราย 

รวมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา สงเสริมใหเกษตรกร 

รายยอย จำนวน 100 ราย ประยกุตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทัิล 

 

รอยละ 100 

 

หมายเหตุ* วัดเฉพาะกิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลการเกษตร 
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กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู 4.0 และอนาคต 

ทิศทาง สงเสริมใหเกิด Digital Ecosystem อยางกวางขวาง ท่ัวถึง330 ลานบาท (วัดรวมกลยุทธ 1,3,4,6) 

กลยุทธ 4.1: ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก 

กลยุทธ 4.2: เรงสรางความเชื่อม่ันของนักลงทุนเพ่ิมบทบาทเชิงรุกดานการคาใน ASEAN โดย สรางความรวมมือตามพันธกิจของแผน 

กลยุทธ 4.3: เรงเสนอแนะแนวทางการสราง Digital IP และสรางโอกาสในการสรางนวัตกรรมจาก Digital Technology 
 

ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
1. โครงการพัฒนาทางรอดไทยผลกั 5D 

พัฒนา 5G 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีดจิิทัล เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ปญญาประดษิฐ (AI) 5G 

Application,Animation, Virtual Reality 

(VR) และ Augmented Reality (AR) 

รวมถึงการใชระบบ Regulatory Sandbox 

โดยเนนใหเกิดการยกระดับอุตสาหกรรม

การเกษตร การผลติและบริการ ในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตรท่ีสำคญั 

- สรางเครือขายความรวมมือระหวาง

ประเทศ เพ่ือสงเสรมิการลงทุนดานดิจิทัล 

และการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ดิจิทัลอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร ของประเทศ 

(New S-curve)   

33.0870 33.0870  

รอยละ 100 
จำนวนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานดิจิทัล  3 โครงการ 

 

สงเสริมและสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

โดยรวมกับผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

1. จัดตั้งหมูบานนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM)    

2. จัดตั้งศูนยเรงพัฒนาตนแบบรวดเร็ว TD-X Center (Thailand 

Science Park & depa Acceleration Center) และพัฒนาการ

เช่ือมโยงการทำงานดานการออกแบบและการผลิตแบบรวดเร็ว  

3. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยี Thailand 5G Ecosystem Innovation 

Center (5G EIC) เปนพ้ืนท่ีทดลองการนำเทคโนโลยี 5G ไปใชในภาค

ธุรกิจและบริการตาง ๆ เชน 5G Medical Care, 5G Smart 

Agriculture, 5G Port, 5G Remote Education, 5G Smart Security 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 
2. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

- ปรับปรุง/ปฏิรูปศูนยวิเคราะห

ทดสอบผลิตภัณฑดิจิทัลเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve)  

41.1266 41.1266 

รอยละ 100 
จำนวนศูนยวิเคราะหทดสอบ

ผลิตภัณฑดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรม

เปาหมาย (S-curve) 1 ศูนย 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ โดยรวมกับ

ผูประกอบการ จัดตั้งศูนยเทคโนโลยี IoT innovation lab เพ่ือใหบริการ

ดานการออกแบบ ประดิษฐ สรางงานตนแบบ และการทดสอบสำหรับ

การพัฒนาตอยอดตนแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหเปน

ผลิตภณัฑ สูตลาดเชิงพาณิชย 

 

 

 

 

รอยละ 100 

 

3.  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไอโอที 

(IoT Academy) 

- จัดตั ้งมหาวิทยาลัย AI โดยจัดทำ

หลักสูตรพัฒนากำลังคนดานหุนยนต AI 

และ IoT โดยจัดใหมีอุปกรณ IoT พรอม

ทั้งพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลในการเก็บ

ขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีข้ัน

สูง รวมทั้งพัฒนากำลังคนดานหุนยนต 

AI และ IOT 

5.3056 5.3056 
รอยละ 100.00 

1. เกิดมหาวิทยาลัยดาน AI ใน

พ้ืนท่ี 1 แหง 

2. เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

ดานRobotic/IoT/AI 40 ราย 

รวมกับภาคเอกชน  

 

รวมกับวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทราจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะและออกแบบ

ระบบ IoT เพ่ือพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีทักษะดานระบบ IoT 

ดานการเขียนโปรแกรม และดาน Electric Vehicle  และสามารถนำไป

ประยุกตใชกับการพัฒนากระบวนการผลิตในสถานประกอบการตาง ๆ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 

 

4. โครงการจัดทำฐานขอมูลและสำรวจ

อุตสาหกรรม 

- จ ั ดทำฐานข  อม ู ลและสำรวจ

อุตสาหกรรรม 

 

9.0000 9.0000 

รอยละ 100 

รายงานผลการสำรวจและศึกษา

ขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 รายงาน 

 

รายงานผลการสำรวจและศึกษาขอมูลอุตสาหกรรม จำนวน 3 เรื่อง ดังน้ี 

- รายงานผลสำรวจดัชนีความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry 

Sentiment Index) สำหรับไตรมาสท่ี 4/2563, 1/2564 และ 2/2564 

- รายงานผลการสำรวจการใชเทคโนโลยดีิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ป 2563 

- รายงานผลการสำรวจขอมลูและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร ฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ และบริการดานดิจิทัล ประจำป 

2563 และคาดการณแนวโนม 3 ป 

 

รอยละ 100 
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กลยุทธท่ี 5 การสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

ทิศทาง ขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูงอยูในแถวหนาของหนวยงานรัฐท้ังหมดมีกระบวนการทำงานภายใน สศด. ท่ีสอดประสานเชื่อมโยงกัน 

เพ่ือสรางผลงานดวยประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดท้ังการกำหนดเปาหมายการทำงาน กระบวนการทำงานและบุคลากร 

กลยุทธ 5.1: การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษยขององคกร 

กลยุทธ 5.2: การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกร 

กลยุทธ 5.3: การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธขององคกร 

กลยุทธ 5.4: การสรางความเขมแข็งโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยเอ้ือในการใหบริการประชาชน 
 

ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากร

ภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

162.4930 162.4930

รอยละ 100 

- สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และ

ผลักดันใหเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  ใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

โดยมุงเนนการพัฒนาในทุกภาคสวน ท้ังดานการพัฒนาศักยภาพดานดิจิทัล

ใหกับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหกับผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับท้ังแรงงานนอกระบบ ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาส รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล และโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ 

รอยละ 100 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 

2.1 โครงการจัดทำฐานขอมูลและสำรวจ

อุตสาหกรรม 

62.8862 62.8862 

รอยละ 100 
1. รายงานผลการสำรวจและศึกษา

ขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 รายงาน 

2. จำนวนการจัดประชุมผูนำ

ระดับประเทศ จากนานาชาติ 1 ครั้ง 

3. มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ

คณะรัฐมนตรี  

1. รายงานผลการสำรวจและศึกษาขอมูลอุตสาหกรรม จำนวน 3 เรื่อง ดังน้ี 

- รายงานผลสำรวจดัชนีความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry 

Sentiment Index) สำหรับไตรมาสท่ี 4/2563, 1/2564 และ 2/2564 

- รายงานผลการสำรวจการใชเทคโนโลยดีิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ป 2563 

- รายงานผลการสำรวจขอมลูและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร ฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ และบริการดานดิจิทัล ประจำป 

2563 และคาดการณแนวโนม 3 ป 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวชี้วัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

2.2 คาใชจายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

- พัฒนากฎ ระเบียบ (ขอบังคับ ให

เอ้ือตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันฯ ขององคกรและสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตผานกิจกรรม

การจัดทำฐานขอมูล การสำรวจศึกษา

วิเคราะห สถานภาพของประเทศใน

ประเด็นทาทายและประเด็นอุบัติใหมท่ี

จะเกิดข้ึน 

 

หรือคณะกรรมการระดับชาติ  

3 เรื่อง 

4. จำนวนหนวยงานสามารถนำ

ขอมูลไปใชประโยชน 25 หนวยงาน 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนำเสนอ คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ

ระดับชาติ 3 เรื่อง ดังน้ี 

- ขอเสนอมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก (SMEs) ผาน ครม. เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 

- รางขอเสนอมาตรการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ เพ่ือสงเสรมิ Digital Startup 

(Government Procurement) เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

- ขอเสนอมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถ e-services เสนอ

คณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม 

และกฎหมาย สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสรางความเปน

ธรรมใหแกผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
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กลยุทธท่ี 6 การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศดวย Mega Program เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ทิศทาง สงเสริมใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองเปนปจจัยเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ของประเทศ 

กลยุทธ 6.1: สรางกำลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) รวมกับกิจการอ่ืน 

กลยุทธ 6.2: การจัดตั้งสถาบัน Internet of Things (IoT) ณ Thailand Digital Valley โดยความรวมมือในการลงทุน (Co-Investment) 
 

ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 97.40 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวช้ีวัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

1. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ

นานาชาติ (World Expo 2020) 

- การผลิตช้ินงานนิทรรศการ 

ขนสง และติดตั้งช้ินงานนิทรรศการ 

- การทดลองเปดใชและบร ิหาร

จัดการอาคาร 

- การจัดแสดงงาน WORLD 

EXPO 2020 DUBAI 

- การรื้อถอนอาคาร 

77.1414 

 

77.1414 

รอยละ 100 

1. ร อยละความกาวหนาของการ

ดำเนินโครงการ รอยละ 100 

2. มีการสรางเครือขายหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน

โครงการ 10 หนวยงาน 

 

การจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ World Expo 2020 จัดข้ึนระหวาง  

1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการกอสราง และเตรียม 

การจัดนิทรรศการงาน World Expo 2020 มีความคืบหนาในการดำเนินงาน  

รอยละ 100 ดังน้ี 

1. การกอสรางอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) 

2. การนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ ผานการจัดแสดงนิทรรศการ  

4 หองหลัก ไดแก  

- หองท่ี 1: Thai Mobility ผานความงดงามของศิลปะไทย จัดแสดงใน

รูปแบบ Walkthrough Exhibition  

- หองท่ี 2: Mobility of Life น้ำขับเคลื่อนชีวิตไทย จัดแสดงในรูปแบบ 

Aquatic Performance สะทอนภาพประวัติศาสตร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตจากอดีต สูปจจุบัน  

- หองท่ี 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพยนตรแอนิเมชัน 360 

องศา เพ่ือแสดงภาพในอนาคตของประเทศไทยท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลผานเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

- หองท่ี 4: Heart of Mobility นำเสนอภาพยนตรสั้น โดยใชเทคนิค 

Pyramid Motion Picture บอกเลาเรื่องราวเสนหของประเทศไทยใน

หลากหลายมิต ิ

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวช้ีวัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

3. การจัดกิจกรรมพิเศษ ณ อาคารแสดงประเทศไทย รวมกับหนวยงาน

พันธมิตร อาทิ  

- กิจกรรมวันชาติไทย Thai National Day โดยกระทรวงวัฒนธรรม และ

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)   

- กิจกรรมเทศกาลดิจิทัลและนวัตกรรม Thailand Digital Innovation 

Festival โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงอุตสาหกรรม 

และสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

4. การคัดเลือก Thailand Pavilion Ambassador จำนวน 28 คน เพ่ือปฺฎิบัติ

หนาท่ีเปนตัวแทนของประเทศไทย ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

ระหวาง 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565     

2. โครงการยกระดับเมืองนาอยูเมือง

ทันสมัยเพ่ือคนไทยเทาเทียมและเทา

ทัน 

- สรางเครื่องมือในการจัดอันดับ

เมืองนาอยูอัจฉริยะของไทย เพ่ือเปน

แนวทางผลักดันสูการจัดอันดับเมืองนา

อยูอัจฉริยะระดับสากล 

- พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเมืองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

- สรางเครือขายบุคคลากรในการ

พัฒนาเมืองดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

กระตุนเมืองรองใหเกิดความตื่นตัวใน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

- สราง Ecosystem สำหรับ

ทดลอง ทดสอบและพัฒนาบริการเมือง

นาอยูอัจฉริยะ 

50.9744 50.9744

รอยละ 100 

จำนวนแผนงานพัฒนาเมืองท่ีไดรับ

การประกาศเขตสงเสริมเมอืง

อัจฉริยะ 28 พ้ืนท่ี 

1. รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เพ่ือให

ไดรับการประกาศเขตสงเสริมเมืองอัจฉริยะ ตามแนวทาง/กลไกการพัฒนา

ระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน ไดแก Smart Environment, Smart 

Energy, Smart Economy, Smart Governance, Smart Mobility, 

Smart Living และ Smart People รวมถึงเช่ือมโยงกับความตองการ 

บริบทและศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ  

ขณะน้ีมผีูยื่นขอเสนอแผนเพ่ือขอรบัการพิจารณาเปนเขตสงเสรมิเมือง

อัจฉริยะแลว จำนวน 48 เขตสงเสริมเมืองอัจฉรยิะ 

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉรยิะ ประกาศ

และมอบตราสัญลักษณเมืองอัจฉรยิะประเทศไทย จำนวน 15 เมอืงนำรอง 

ประกอบดวย              

1) แมเมาะเมืองนาอยู  

2) สามยานสมารทซติี้  

3) ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ  

4) ขอนแกนเมืองอัจฉริยะ  

   5) เมืองอัจฉริยะวังจันทรวัลเลย  

6) เมืองอัจฉริยะยานพระราม 4 

รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวช้ีวัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

7) เมืองอัจฉริยะรอบคลองผดุงกรงุเกษม  

8) เมืองอัจฉริยะมักกะสัน 

9) เมืองอัจฉริยะเทศบาลนครเชียงใหม  

10) มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมืองอัจฉริยะ  

11) ศรีตรังเมืองอัจฉริยะ 

12) ยะลาเมืองอัจฉริยะ 

13) ฉะเชิงเทราเมืองนาอยู 

14) แสนสุขสมารทซิตี ้

15) นครสวรรคสมารทซิตี ้

3. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนดาน Smart city ผานกิจกรรม Boot 

Camp เพ่ือยกระดับทักษะดานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใหแกตัวแทน

หนวยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และนักสงเสรมิดิจิทัลพัฒนาเมืองรุน

ใหม (smart city ambassadors) โดยมีการอบรมหลักสูตร เรื่อง “เมือง

อัจฉริยะนาอยู และ ทำยังไงถึงจะไดเปน Smart City” จำนวน 64 ราย 

4. รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสรมิดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทรวัลเลย ระหวาง บรษัิท 

ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สศด. 

5. จัดงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดาน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ระหวาง 

วันท่ี 16 - 22 ตุลาคม 2563 เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหทุกภาคอุตสาหกรรม

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พรอมสราง 

ความตระหนักรูใหผูประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรมเขาใจดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุค Disruptive Industry  
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ลานบาท) ตัวช้ีวัด 

 

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ

ความกาวหนา แผน ผล 

3. โครงการแผนพัฒนา Thailand 

Smart Mobility 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ขอมูลดิจิทัล ดานการเดินทางและการ

ขนสงสินคา 

- สรางฐานขอมูลกลางและ API 

ของขอมูลเพ่ือใหเกิดการนำพัฒนา ตอ

ยอด ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลดานการ

เดินทางและการขนสงสินคา 

43.4425 43.4425 

รอยละ 100 
1. จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมลู

ดิจิทัลเพ่ือรวบรวมขอมลูดานการ

เดินทางและการขนสงสินคา 1 ระบบ 

2. ติดตามตำแหนงรถและตูคอนเทน

เนอรของสินคานำเขาสงออกท่ีผาน

ทาเรือจากการเช่ือมโยงขอมูล  

รอยละ 50 

 

สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการพัฒนาแพลตฟอรมบริการดานการขนสง 

(Transportation Service Platform) ใหบริการ สรรหา เปรียบเทียบ จับคู

ตามความตองการของผูใหบริการขนสงและผูตองการจัดสงสินคาแบบ end 

to end service โดยสามารถติดตามการขนสงตั้งแตจุดรับสินคาไปยัง

ปลายทาง รวมถึงวิเคราะหเสนทางหรือสินคาเพ่ือพัฒนาระบบขนสงได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 

4. โครงการเมืองนาอยู EEC 

- ขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ดาน Smart Tourism โดยการพัฒนา

ฐานขอมูลขนาดใหญของเมือง (City 

Big Data) ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต

และความปลอดภัยของผูอยูอาศัย 

นักทองเท่ียว และผูประกอบการในพ้ืนท่ี 

25.9324 25.9324 

รอยละ 100 
จำนวนระบบฐานขอมูลระดับ

จังหวัดดานการทองเท่ียว สำหรับ

การเก็บบันทึกและประมวลผล

ขอมูลสารสนเทศขนาดใหญของ

เมือง (City Big Data) 1 พ้ืนท่ี 

รวมกับผูประกอบการพัฒนา City Data Platform เพ่ือความปลอดภัยแนว

ชายหาดบางแสน เพ่ิมศักยภาพการติดตอสื่อสารกับประชาชน แกไขปญหาของ

เมืองและใหมีการจัดเก็บและเกิดการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการขอมูล 

รอยละ 100 

 

5. โครงการจดัตั้งสถาบันไอโอทีเพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแหงอนาคต 

- ดำเนินการกอสรางอาคาร

นวัตกรรม A1 และ อาคารนวัตกรรม A2 

- สงเสริมใหเกิดการลงทุน รวมทุน

ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ท้ังจาก

ในและตางประเทศ 

81.0737 81.0737 

รอยละ 100 
ความสำเร็จของการดำเนินงานจัดตั้ง

สถาบัน IoT เปนไปตามแผน  

รอยละ 80 

1. อาคารนวัตกรรมไอโอที 1 (D1: Digital Startup Knowledge Exchange 

Centre) มีความกาวหนาในการกอสรางประมาณ  

รอยละ 87.47  

2. อาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (D2: Digital Co-Creation and Innovation 

Center) ไดผูรับจางแลว และสำนักงบประมาณเห็นชอบตอแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณแลว 

รอยละ 87 
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ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 

 จากสถานการณโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สงผลตอการดำเนินงาน ไดแก 

1. กิจกรรมการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน (Digital Startup) ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล จนสามารถจดจัดตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

2. กิจกรรมการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม โรงงาน ผูประกอบการหาบเรแผงลอย เกษตรกร และชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลใหเหมาะสม (Digital Transformation)  

3. กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลในทุกกลุมและทุกระดับ ท้ังการเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร เพ่ือสงเสริม

การประยุกตใชเทคโนโลยี (Reskill) การยกระดับคุณภาพและความเชี่ยวชาญของกำลังคนดานดิจิทัลท่ีอยูในอุตสาหกรรม (Upskill) และการเพ่ิมทักษะ

ใหมดานดิจิทัลสำหรับวัยเรียนและผูสูงอายุเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต (New skill) 

 เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ของ สศด. จำเปนตองมีการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การลงพื้นท่ี

เพื่อพิจารณากลไกและรูปแบบการตอยอดธุรกิจใหเหมาะสมกับผูประกอบการแตละราย รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติตาง ๆ ใหกับกลุมเปาหมาย 

 

ขอเสนอแนะ           

 สศด. ไดดำเนินการปรับแผนและรูปแบบดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 

 1. การคัดเลือกขอเสนอโครงการ เชน การประชุมทางไกล (VDO conference) รวมกับคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการฯ และการให

ผูประกอบการ เกษตรกร ชุมชน นำเสนอโครงการผานคลิปวีดีโอ (Presentation online)  

 2. การติดตามการดำเนินงานของผูประกอบการ SMEs รายยอย เกษตรกร ชุมชน ที่ไดรับคัดเลือก โดยใหรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอรมการ

รายงานผลของ สศด. เพ่ือรายงานผลการเบิกจาย และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPI)  

 3. การจัดอบรมและพัฒนาผานระบบออนไลน เพื่อใหสามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษา กลุมแรงงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชน ใหมีทักษะการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (digital literacy) และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม  

 4. การปรับรูปแบบการจัดงาน นำเสนอผลงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสรางความตระหนักและกระตุนใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลผานกลไกของ สศด. รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลผานแพลตฟอรมออนไลน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับธุรกิจ 

 


