รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการ
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สศด. เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 โดย สศด. เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล
และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีภารกิจที่สำคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
และ นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการนำไปใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ” ผานกลไกตางๆ ทั้งในการสงเสริม สนับสนุน และการรวมมือกับ
บุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมดิจิทัล และเพื่อใหการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บรรลุผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม สศด. ไดจัดทำแผนกลยุทธสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป พ.ศ.
2561-2564 ขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินงาน โดยยึดหลักความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวของทั้งดานการพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ การยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึง
ความเจริญ ความทันสมัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยแผนปฏิบัติการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สศด. ไดตั้งเปาหมาย
ในการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ตลอดจนสรางการจางงาน
ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรให ร องรั บ ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล และความต อ งการของภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ สศด. ยังมุงเปาสูการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางทั่วถึง สรางสรรคเกิดประโยชนและปลอดภัย ขยายความเจริญสูความเปนเมืองในพื้นที่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ เสริมสรางความแข็งแกรง ความยั่งยืนในการเติบโตดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่งกอใหเกิด
ความเชื่อมั่น (trust) ของทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง สศด. ได
กำหนดกลยุทธการขับเคลื่อนองคกร ออกเปน 6 กลยุทธ ดังนี้
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กลยุทธที่ 1 พัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรูอยางทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของ
ประชาชนสวนใหญ
กลยุทธที่ 3 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ด ว ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
กลยุทธที่ 4 พัฒนา Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู 4.0 และอนาคต
กลยุทธที่ 5 สรางและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
กลยุทธที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถของประเทศดวย Mega Program เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ทั้งนี้ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีความกาวหนาในการดำเนินงานสะสม (ไตรมาส 1-4) เทียบแผน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสะสม ไตรมาส 1-4 ประจำปงบประมาณ 2564
กลยุทธที่ 1 พัฒนากำลงคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ
ทิศทาง : สรางศักยภาพ ขีดความสามารถ กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลเดิมและใหม เนนการตอบสนองความตองการของตลาดในทุกภาคสวน
กลยุทธ 1.1: การพัฒนาระบบ Digital Academy Thailand เพื่อเปนกลไกการพัฒนากำลังคนของประเทศ
กลยุทธ 1.2: การพัฒนากำลังคนดิจิทัลภาคการศึกษาจนถึงวัยทำงานที่สอดคลองกับความตองการของประเทศแบบ PPAP (Public Private Academic Partnership)
กลยุทธ 1.3: การสรางแรงจูงใจ ขยายฐานกำลังคนดิจิทัลใหมีมวลวิกฤตและมีเสนทางอาชีพในบทบาทของการพัฒนาและสังคมดิจิทัล
ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเรียนโคดดิ้งพัฒนา STEM
- ยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษา
ระดับปฐมศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิง
ปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ
coding
- ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีความพรอม เทาทันกับการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม
- พัฒนาอุปกรณสงเสริมสรางการ
เรียนรูแบบผสมผสาน STEM และ Coding
ในอุปกรณที่ความหลากหลาย

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
76.4946

ตัวชี้วัด

ผล
76.4946 1. จำนวนสถานศึกษาขนาดใหญในเขต
รอยละ 100 เมือง ที่ไดรบั การพัฒนาแหลงเรียนรู
เพื่อยกระดับทักษะดาน Coding
STEM และ IoT 38 โรงเรียน
2. จำนวนสถานศึกษาขนาดกลางไดรบั
การพัฒนาแหลงเรียนรูเ พื่อยกระดับ
ทักษะดาน Coding STEM และ IoT
40 โรงเรียน
3. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
Coding STEM และ IoT 8,360 ราย
4. จำนวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนเปาหมายที่ไดรบั
พัฒนาทักษะการสอนดาน Coding
STEM และ IoT 140 ราย

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานดิจิทัล ใหกับ
สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการเรียนรูดวยดาน
Coding, Stem, IoT และ AI ดังนี้
1. โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 33 โรงเรียน และ โรงเรียนนอกเขต
เทศบาล จำนวน 57 โรงเรียน รวม 90 โรงเรียน ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานดิจิทัล
2. ยกระดับทักษะโคดดิ้งสูการประยุกตใชในระดับทองถิ่นและสรางสรรค
โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จำนวน 15,700 ราย
3. ยกระดับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีวิทยาการ
คำนวณ จำนวน 400 ราย

รอยละ 100

5
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด

แผน
ผล
2. โครงการสงเสริมศักยภาพการแขงขันภาค 16.7002 16.7002 จำนวนนักเรียน และนักศึกษาเขา
รอยละ 100 รวมกิจกรรม 1,800 ราย
ประชาชนและภาคธุรกิจขอมูลขนาดใหญ
(Big Data)
- พัฒนากำลังคนดานขอมูลขนาดใหญ
ใหตอบสนองตอความตองการในภาคธุรกิจ
ตลอดจนสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขนาดใหญใหกับ SMEs
- ยกระดับทักษะใหกับเด็ก เยาวชน
และผูสนใจดานขอมูลขนาดใหญ เพื่อการ
ประยุกตใช และสรางอาชีพในอนาคต
3. โครงการยกระดับศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี 22.5150 22.5150 1. จำนวนศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและ
รอยละ 100 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต
(AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC
อนาคต (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC 1 แหง
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
2. จำนวนกำลังคนดิจิทัลในสาขาที่
ยกระดับศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและ
ขาดแคลน (เทคโนโลยี AI) ในระดับ
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต
High End ไดรับการพัฒนาและ
(AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC
ยกระดับทักษะสอดคลองกับ
- พัฒนากำลังคนดิจิทัลในสาขาที่ขาด
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม
แคลน (เทคโนโลยี AI) ในระดับ High
30 ราย
End เขาสูต ลาดแรงงานในพื้นที่

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

รวมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 แหง
เสริมสรางและยกระดับทักษะบุคลากรดาน Data Science เพื่อนำทักษะ
การวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญ มาใชในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 1,801 ราย

รอยละ 100

1. รวมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยกระดับศูนย
ป ญญาประดิ ษฐ เพื ่ ออุ ตสาหกรรมอนาคต (AI อาชี วะ) โดยมี เป าหมาย
ในการเปนศูนยการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานดิจ ิท ัลใหก ับกำลั งคน
ระดั บอาชี วศึ กษา (AI อาชี วะ) เพื่ อรองรั บการทำงานร วมกั บระบบ AI
(Artificial Intelligence) และรองรับการพัฒนาแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตอไป
2. รวมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน พัฒนาทักษะดิจิทัล ใหกับ
กำลังคนในระดับ ปวส. และอาชีวศึกษาในสาขาเครื่องกล ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหการ โลจิสติกส และสาขาที่เกีย่ วของกับการ
ผลิต ในดานการออบแบบระบบและการเชื่อมโยงขอมูล AI, ดานการ
จัดการขอมูล AI และการประยุกตใชเทคโนโลยี AI ในระดับ high end
ใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน โดยอยูระหวางการอบรม จำนวน 300 คน

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการสรางผูส ูงวัยและผูดอยโอกาส
เปนกำลังคนดิจิทลั สูภ ัยไซเบอร
- สรางความตระหนัก ความรู ความ
เขาใจการใชไซเบอรปลอดภัยใหแกผูสูงวัย
ผูดอยโอกาส ใหมีการปรับตัวในการใช
ไซเบอรอยางเหมาะสม ปลอดภัย และ
สรางสรรค โดยการประชันไอเดียผาน
แพลตฟอรม
- สรางวิทยากรที่สามารถถายทอด
องคความรูการใชไซเบอรปลอดภัยในภาค
สวนตาง ๆ (วิทยากรตัวคูณ)

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
9.3153

ตัวชี้วัด

ผล
9.3153 สรางผูนำกำลังคนพันธุ X 2,000 คน
รอยละ 100

5 โครงการ Coding เพื่อผูสูงอายุ
25.8276 25.8276 สรางและพัฒนาทักษะผูส ูงอายุ
รอยละ 100 2,500 ราย
- ยกระดับการสงเสริมทักษะดาน
ดิจิทัลใหผสู ูงอายุในกลุม อาชีพเพื่อใหกลับ
เขาสูตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานทักษะดานดิจิทัลในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทีส่ ำคัญของประเทศ
- สงเสริมใหเกิดการจางงานในกลุม
ผูสูงอายุในกลุม ทักษะแรงงานดิจทิ ัลที่มี
ความตองการและขาดแคลน เพื่อสราง
โอกาสและรายไดใหกับผูส ูงอายุ

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

พัฒนาผูสูงอายุและผูด อยโอกาสรวม 2,688 คน ใหเปนวิทยากรตัวคูณ
ถายทอดองคความรูการใชเทคโนโลยีดิจิทลั อยางปลอดภัยและ
สรางสรรค ไดแก
- หลักสูตรการสรางความตระหนักรูเทาทันสื่อดิจิทลั (Cyber
awareness) เชน การสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอยางปลอดภัย
ขาวลวงหรือขาวปลอม (Fake News) และการตรวจสอบอัจฉริยภาพ
ทางดิจิทัล (DQ-Digital Intelligence Quotient) ภัยและการ
ปองกันภัยออนไลน
- หลักสูตรการเสริมทักษะการใชดจิ ิทัลยุคนิวนอรมอล (Digital Skill)
เชน การทำ Digital Content (YouTuber / Infographic/ Blog
E-book) E-commerce and Digital Marketing
- หลักสูตรสูงวัย สรางสรรค รูเ ทาทันสื่อดิจิทัล เชน ภัยออนไลนและ
ผลกระทบ ดานลบจากการใชสื่อออนไลน การพัฒนา ทักษะผลิตสื่อ
อินโฟกราฟฟก การผลิต คลิปวิดีโอ เทคนิคการเลาเรื่อง การถายทำ
และการตัดตอคลิปวิดโี อ
รวมกับหนวยงานพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่อ
เตรียมความพรอมสูส ูงวัย 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

รอยละ 100
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กลยุทธที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรูอยางทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนสวนใหญ
ทิศทาง สงเสริมใหเกิดสังคมดิจิทัลคุณภาพที่มีนวัตกรรมและมีความสามารถในการดูแลตนเอง
กลยุทธ 2.1: สงเสริมและสนับสนุน Digital Entrepreneurs ในการพัฒนางานเพื่อการนำไปใชในชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคง
กลยุทธ 2.2: สงเสริมการพัฒนาชุมชนดิจิทัล (Digitized Community) ใหมีความโดดเดนในการเปลี่ยนผาน (Transformation) เพื่อสรางเสริมขีดความสามารถ
ของทองถิ่นและชุมชน
กลยุทธ 2.3: สรางกลไกสนับสนุนการผลักดันใหเกิดสังคมดิจิทัล บนฐานความรู
ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

1. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัย 1 (Central
Smart City) (อยุธยา สุพรรณบุรี) *
- พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและ
สุพรรณบุรี ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยู
ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช
เทคโนโลยีดจิ ิทัลที่ชวยสนับสนุนการทำงาน
เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายใหเกษตรกร
2. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัย 2 (Central
Smart City) (นนทบุรีปทุมธานี)*
- พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
และปทุมธานี ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยู
ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ชวยสนับสนุนการทำงาน
เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายใหเกษตรกร

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา
รอยละ 100

ผล
-

- ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 10 ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบ าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสุพรรณบุรี จำนวน 14 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการ
ดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกัน
คุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการบริหาร
การเงิน มุง เนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ
การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ

-

- ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 10 ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดนนทบุรี
รอยละ 100
และปทุมธานี จำนวน 14 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให
ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน
การดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การ
ประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการ
บริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตร
อัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคม
อัจฉริยะ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

3. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัยกลุม จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (รอยเอ็ด)
- พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชวยสนับสนุนการทำงาน
เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายใหเกษตรกร
4. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัย กลุม จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
(นครราชสีมา บุรรี ัมย ชัยภูมิ สุรินทร)*
- พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา บุรรี ัมย ชัยภูมิ และสุรนิ ทรไปสู
การเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดา นการเกษตร
และชุมชนปลอดภัย โดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
ชวยสนับสนุนการทำงาน เพื่อเพิม่ รายได ลด
รายจายใหเกษตรกร
5. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู ดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัย กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ยโสธร)*
- พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดาน
การเกษตรและชุมชนปลอดภัย โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชวยสนับสนุนการทำงาน
เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายใหเกษตรกร

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

ผล
-

- ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 5 ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบานในจังหวัดรอยเอ็ด
จำนวน 5 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหธรุ กิจชุมชนเกิด
การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรม
ของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคุณภาพ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการบริหารการเงิน
มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ
การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ

รอยละ 100

-

- ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 20 ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย ชัยภูมิ และสุรินทร จำนวน 21 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบ
การผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและ
การบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ

รอยละ 100

-

- ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 5 ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดยโสธร
จำนวน 5 ชุมชน ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหธรุ กิจชุมชนเกิด
การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรม
ของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคุณภาพ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการบริหารการเงิน
มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ
การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ

รอยละ 100

9
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน
- พัฒนาชุมชนในพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน ไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะ
นาอยูดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชวยสนับสนุนการ
ทำงาน เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายให
เกษตรกร

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
6.3459

ตัวชี้วัด

ผล
6.3459 ชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
รอยละ 100 นวัตกรรมดิจิทัล 15 ชุมชน

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

รวมกับสมาคมนักวิจัยชายแดนใต สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
จำนวน 25 ชุมชน ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
ในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต
การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และ
การบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดาน
การเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ
และสังคมอัจฉริยะ

รอยละ 100

หมายเหตุ * วัดเฉพาะกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยการใชจายงบประมาณโครงการจะอยูภ ายใตกลยุทธที่ 3
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กลยุทธที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ทิศทาง สนับสนุนการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ใหมีพลวัตร ทั้งภาคเกษตร ผลิตและบริการ เปาหมาย ประเทศมีความสามารถในการแขงขันจาก Digital
StartUp และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ 3.1: สงเสริมและสนับสนุนยกระดับ Digital Start Up รายสาขา
กลยุทธ 3.2: สงเสริม Digital Transformation เพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม สรางคุณคา และนวัตกรรมใหอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
กลยุทธ 3.3: การสงเสริมการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

1. โครงการงานมหกรรม Digital Thailand 89.0223
Big Bang (Digital Station I)
- ปรับรูปแบบการดำเนินงานในแบบ
ของ Digital Station

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

1. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สศด เลื่อนจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนัก
ดานเทคโนโลยี (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)
ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 และ
15-16 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ
ผลงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสรางความตระหนักและ
กระตุนใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผานกลไก
ของ สศด. รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลผาน
แพลตฟอรมออนไลน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทลั ยกระดับธุรกิจ
2. สศด. รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาความเปนไปไดในการ
พัฒนาโครงการ Digital Station เพื่อเปนพื้นที่การสรางการรับรู และ
เรียนรูเ ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ัลใหแกเยาวชน และภาคประชาชน
รวมถึงเปนพื้นที่เพื่อเผยแพรองคในการประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานดิจิทัล โดยมีการออกแบบ Digital Station เปน 3 สวน
ดังนี้

รอยละ 100

ผล
89.0223 1. มีผูเขารวมชม Digital Thailand
รอยละ 100 Big Bang 200,000 คน
2. จำนวนหนวยงานพันธมิตร
ตางประเทศเขามีสวนรวมในการ
ดำเนินกิจกรรมในงาน 20 หนวยงาน
3. จำนวนการรับรูและสรางความ
เชื่อมั่นสูสายตาอารยะประเทศ
และสรางชื่อเสียงการทำงานใหกับ
ประเทศไทย 10 ประเทศ
4. เกิดการเจรจาการคาและการลงทุน
จากภาคเอกชน 1,000 ลานบาท
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

2. โครงการสตารทอัพคนละครึ่ง
15.5700
- สงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลระยะเริ่มตน
ถึงระยะการเติบโต (Growth stage)
ใหสามารถสรางธุรกิจที่เติบโตในระดับ
นานาชาติ และประสบผลสำเร็จในการระดม
ทุน และสามารถขยายบริการ (Scale up)
ในลักษณะทีเ่ ปนโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทลั
เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศ

ผล

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

- Wonder Station: Immersive Digital Art Gallery การสราง
ความตื่นตัวดานดิจิทัลในสังคมวงกวาง ผานความสวยงามและ
เขาใจงายของศิลปะ รวมถึงการจัดกิจกรรมเทคโนโลยี (Interactive)
ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ AR, VR เปนตน
- Venture Station: Innovative Product Showcases นิทรรศการ
จัดแสดงผลงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
เพื่อกระตุนกลุมผูประกอบการ นักธุรกิจ ผูสนใจและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ใหเกิดแนวความคิดการนําเทคโนโลยีไปใชใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
- Explorer Station: Lifelong Learning Spaces การสรางสังคม
แหงการเรียนรูดานดิจิทัล โดยเปนการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติ การเรียนรูรวมกับผูอื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
จนนําไปสูความตองการตอยอดการเรียนรูทั้งในรูปแบบ online
และ offline ตอไป
15.5700 จำนวนวิสาหกิจดิจิทลั เริ่มตนที่ไดรับ 1. การบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน
รอยละ 100
รอยละ 100 การลงทุน 15 ราย
(Digital Startup) ระยะเริ่มตนธุรกิจ จำนวน 25 ทีม เพื่อสงเสริมให
เกิดการพัฒนา สรางสรรค ผลงานนวัตกรรมดิจิทัลทีม่ ีศักยภาพพรอม
ออกสูตลาด
2. ผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริม่ ตน (Digital Startup)
จำนวน 14 ราย สามารถจดจัดตั้งธุรกิจได
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

3. โครงการสงเสริมการประยุกตใช
เทคโนโลยีดจิ ิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ
3.1 สงเสริมผูประกอบการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั

12.7615

3.2 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ัลเพื่อ 23.4357
เกษตรสมัยใหม

4. โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจใน
ระยะเริ่มตน
- สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
ผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน
(Digital Startup)
- พัฒนาผูประกอบการจดจัดตั้งและ
ขยายผล

48.0355

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

ผล

12.7615 จำนวนผูประกอบการ SME รายยอย รวมกับหนวยรวมในการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SME ราย
รอยละ 100 ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ยอย ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 ราย ใหเขาถึงและไดประยุกตใช
1,000 ราย
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
23.4357 จำนวนเกษตรกรรายยอยประยุกตใช สงเสริมเกษตรกรรายยอย ทั่วประเทศ จำนวน 600 ราย
รอยละ 100 เทคโนโลยีดิจิทัล 600 ราย
ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู
เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ลดตนทุน สรางรายได อาทิ ระบบ IoT เพื่อการจัดการน้ำ,
ระบบ smart farm, Smart Agriculture Technology, Sensor
Drone, Intelligent Application
48.0355 1. จำนวน Digital Startup ไดรับการ 1. บมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน
รอยละ 100 สนับสนุนและสามารถจดจัดตั้งธุรกิจ (Digital Startup) จำนวน 156 ราย โดยการอบรมและเสริมทักษะผาน
80 ราย
กิจกรรมการเรียนรู 11 หลักสูตร ที่เนนความรูที่จำเปน
2. พัฒนาผูประกอบการจดจัดตั้งและ ตอการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายระหวาง
ขยายผล 20 ราย
ผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทลั เริม่ ตนของตางประเทศ
สงผลใหผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริม่ ตน (Digital Startup)
สามารถขยายผลและปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจได จำนวน 61 ราย
2. บมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน
(Digital Startup) จำนวน 25 ทีม ใหเกิดการพัฒนา สรางสรรค

รอยละ
ความกาวหนา

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

ผล

รอยละ
ความกาวหนา

ผลงานนวัตกรรมดิจิทัล และผานการทดสอบความเปนไปไดจริง
(Proof of Concept : POC) รวมถึงผลักดันใหเกิดการตอยอดธุรกิจใน
ระดับสากล (depa Smart City Accelerator Program) และ
สนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริม่ ตน (Digital Startup)
จำนวน 14 ราย ลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเริม่ ตนในระยะ
ขยายผล
5. โครงการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
สรางสรรคและสินคาชุมชน
- พัฒนาเมืองอัจฉริยะดานเศรษฐกิจ
อัจฉริยะ (Smart Economic) โดยสงเสริม
ใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในภาคการทองเที่ยว
การคาปลีกคาสง และชุมชนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย นักทองเที่ยว
และผูประกอบการในพื้นที่
5.1 กิจกรรม : โครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะนาอยู ดานการทองเที่ยวและ
ชุมชนปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (Northern Smart City)
(เชียงใหม ลำปาง ลำพูน)
5.2 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นาอยู ดานการทองเทีย่ วและชุมชน
ปลอดภัย กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(Lower Northern Smart City) (พิษณุโลก
เพชรบูรณ สุโขทัย)

19.1176

19.1176 จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี
รอยละ 100 ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 60 ราย

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม สงเสริมใหผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอย กลุมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน
75 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั

รอยละ 100

19.0140

19.0140 จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี
รอยละ 100 ดิจิทัลของ SMEs ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 60 ราย

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกสงเสริมใหผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอย กลุมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 75 ราย
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

ผล

5.3 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 12.4848
นาอยู ดานการทองเทีย่ วและชุมชน
ปลอดภัย กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
(Lower Northern Smart City)
(กำแพงเพชร นครสวรรค)
6. โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร
- ยกระดับขีดความสามารถของ
เกษตรกรในพื้นที่ใหทำเกษตรอัจฉริยะดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
- ยกระดั บขี ดความสามารถให กั บ
SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
6.1 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3.7954
นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย
1 (Central Smart City) (อยุธยา
สุพรรณบุรี)*

12.4848 จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี
รอยละ 100 ดิจิทัลของ SMEs ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 40 ราย

รวมกับหอการคาจังหวัดนครสวรรค สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมรายยอย กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 75 ราย
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั

รอยละ 100

3.7954 1. เกิดการแกไขปญหาดาน
รอยละ 100 การเกษตรในพื้นที่ 40 ราย
2. จำนวนผูประกอบการดาน
การเกษตรไดรับการยกระดับขีด
ความสามารถดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะมี
รายไดเพิ่มขึ้น 10 ราย

รอยละ 100

6.2 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย 2
(Central Smart City) (นนทบุรี ปทุมธานี)*

3.7844 1. เกิดการแกไขปญหาดาน
รอยละ 100 การเกษตรในพื้นที่ 40 ราย
2. จำนวนผูประกอบการดาน
การเกษตรไดรับการยกระดับขีด
ความสามารถดวยเทคโนโลยีและ

1. ร ว มกั บ สมาคมส ง เสริ ม ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ การเกษตรและอุ ต สาหกรรม
สงเสริมใหเกษตรกรรายยอย จำนวน 50 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสุพรรณบุรี จำนวน 14 ราย ไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนใหธรุ กิจ
ชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั ในการดำเนิน
กิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคุณภาพ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั ในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ
การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ
1. รวมกับสมาคมสงเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม สงเสริมให
เกษตรกรรายยอย จำนวน 50 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล
2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบานในจังหวัดนนทบุรี และ
ปทุมธานี จำนวน 14 ราย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหธรุ กิจชุมชนเกิด

3.7844

รอยละ 100
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ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

ผล
นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ
มีรายไดเพิ่มขึ้น 10 ราย

7. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวของภาค
12.0000
ตะวันออก (กิจกรรม : โครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะนาอยู ดานการทองเทีย่ วและชุมชน
ปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
(ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแกว))
- สงเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล พัฒนาใหเกิดเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ดานการทองเที่ยว และ
ชุมชนปลอดภัย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวของเมือง ดวยระบบฐานขอมูล
อัจฉริยะสำหรับการเก็บบันทึกและ
ประมวลผลขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ
ของเมือง และระบบบริหารติดตามและ
ประเมินสถานการณดานการทองเทีย่ ว
และความปลอดภัยของเมือง

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของ
ธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทลั ในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและ
การบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ
12.0000 จำนวนการประยุ กต ใช เทคโนโลยี รวมกับหอการคาจังหวัดตราด สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
รอยละ 100 ดิ จ ิ ท ั ล ของ SME ในอุ ต สาหกรรม กลางและขนาดยอมรายยอยในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจ
ทองเที่ยว 40 ราย
การคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 50 ราย ประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รอยละ
ความกาวหนา

รอยละ 100
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งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

8. โครงการพัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปน
เมืองนาอยู
- สงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวประยุกตใชเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อ
ยกระดับการใหบริการและสรางรายไดมาก
ขึ้น สงผลใหเกิดการจางงานในกิจการดิจิทลั
ชวยแกไขปญหาดานการทองเทีย่ วในทุกมิติ
ของพื้นที่
- พัฒนาพื้นที่ในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง ไปสูการ
เปนเมืองอัจฉริยะนาอยูดานการเกษตรและ
ชุมชนปลอดภัย ในทุกมิติของพื้นที่ ดวยการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชวยสนับสนุนการ
ทำงาน เพิ่มรายได ลดรายจายใหเกษตรกร
และผูประกอบการภาคการเกษตร
8.1 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 13.0304
ดานการทองเทีย่ วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อุดรธานี อุบลราชธานี)
8.2 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย
กลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (รอยเอ็ด)*

2.2548

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

ผล

13.0304 จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สงเสริมใหผูประกอบการ
รอยละ 100 ดิ จ ิ ท ั ล ของ SME ในอุ ต สาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอยกลุม อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
ทองเที่ยว 40 ราย
ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living จำนวน 60 ราย ประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
2.2548 1. เ ก ิ ด ก า ร แ ก  ไ ข ป  ญ ห า ด  า น 1. รวมกับหนวยรวมดำเนินการ สงเสริมใหเกษตรกรรายยอย จำนวน
รอยละ 100 การเกษตรในพื้นที่ 20 ราย
20 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. จำนวนผู  ป ระกอบการด า น 2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน
การเกษตรได ร ั บ การยกระดั บ ขี ด ในจังหวัดรอยเอ็ด จำนวน 5 ราย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให
ความ สามารถดวยเทคโนโลยีและ ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการ
นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต
มีรายไดเพิ่มขึ้น 5 ราย

รอยละ
ความกาวหนา

รอยละ 100

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

8.3 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย
กลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 (นครราชสีมา บุรีรมั ย ชัยภูมิ
สุรินทร)*

8.7056

8.4 กิจกรรม: โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นาอยู ดานการเกษตรและชุมชนปลอดภัย
กลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 (ยโสธร)*

2.2512

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

ผล
การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และ
การบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดาน
การเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ
และสังคมอัจฉริยะ
8.7056 1. เกิดการแกไขปญหาดานการเกษตร 1. รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรม
รอยละ 100 ในพื้นที่ 80 ราย
จังหวัดบุรีรมั ย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สงเสริมใหเกษตรกรราย
2. จำนวนผูประกอบการดาน
ยอย จำนวน 100 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรไดรบั การยกระดับขีดความ 2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดนครราชสีมา
สามารถดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บุรีรัมย ชัยภูมิ และสุรินทร จำนวน 21 ราย ไดรับการสงเสริมและ
ดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ มีรายได
สนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น 20 ราย
ดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบ
การผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
การตลาด และการบริหารการเงิน มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การคาและ
การบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ
2.2512 1. เกิดการแกไขปญหาดานการเกษตร 1. รวมกับหนวยรวมดำเนินการ สงเสริมใหเกษตรกรรายยอย
รอยละ 100 ในพื้นที่ 20 ราย
จำนวน 20 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. จำนวนผูประกอบการดาน
2. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และกองทุนหมูบาน ในจังหวัดยโสธร
การเกษตรไดรบั การยกระดับขีดความ จำนวน 5 ราย ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจชุมชนเกิด
สามารถดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรม
ของธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตระบบการผลิต การประกันคุณภาพ
ดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ มีรายได
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาดและการบริหารการเงิน
เพิ่มขึ้น 5 ราย
มุงเนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในดานการเกษตรอัจฉริยะ
การผลิตอัจฉริยะ การคาและการบริการอัจฉริยะ และสังคมอัจฉริยะ

รอยละ
ความกาวหนา

รอยละ 100

รอยละ 100
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ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 60 ราย

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สงเสริมและสนับสนุน
ผูประกอบการรายยอยในกลุม อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจการคา
และบริการดาน Smart Living จำนวน 100 ราย ประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รอยละ 100

จำนวนการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ SME ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 20 ราย

รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สงเสริมให
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายยอยในกลุม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจการคาและบริการดาน Smart Living
จำนวน 30 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รอยละ 100

ผล

9 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการ
19.5804
6.0398
รอยละ
และสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลง
30.84
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค (กิจกรรม:
โครงการยกระดับการทองเที่ยวดวย
ดิจิทัลในกลุม จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(กระบี่ พังงา ภูเก็ต)
- สงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ ประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อยกระดับการ
ใหบริการและสรางรายไดมากขึ้น
สงผลใหเกิดการจางงานในกิจการดิจิทัล
10. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบก 6.4760
3.0000
รอยละ 46.32
บริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง (กิจกรรม:
โครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางดาน
Smart Living (นครศรีธรรมราช))
- สงเสริมให SMEs ในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความปลอดภัยและยกระดับการใหบริการ
ผูประกอบการมีรายไดมากขึ้น สงผลใหเกิด
การจางงานในกิจการดิจิทัล
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11. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิต 14.8828
สินคาเกษตร กระบี่ พังงา สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช (กิจกรรม: โครงการ
สงเสริมประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลดานการเกษตร (กระบี่
พังงา สุราษฎรธานีนครศรีธรรมราช))
- ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรยกระดั บ สู
เกษตรอั จ ฉริ ย ะด ว ยการใช เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
ในการทำการเกษตรกรรม ซึ ่ ง จะช ว ย
สรางรายไดใหเพิ่มมากขึ้นและเกิดความ
มั่นคงในอาชีพ
- สงเสริมใหเกิดเครือขาย Digital
Farmer ในการถายทอดความรูและ
ประสบการณดานรูปแบบธุรกิจและ
นวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการสรางภาค
เกษตรใหม
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูประกอบการภาคการเกษตรใหมคี วาม
เปนอยูที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ผล
14.8828 จำนวนผูประกอบการดานการเกษตร
รอยละ 100 ไดรับการยกระดับขีดความ สามารถ
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
การเกษตรอัจฉริยะ มีรายไดเพิ่มขึ้น
240 ราย

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

รวมกับหอการคาจังหวัดกระบี่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
รอยละ 100
สุราษฎรธานี สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการรายยอยในกลุม เกษตร
อุตสาหกรรม ปศุสัตว และเกษตรอาหารแปรรูป จำนวน 300 ราย
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน

12. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน (กิจกรรม: โครงการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ในกลุม จังหวัดภาคใตชายแดน)
- ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการ
ทองเที่ยวดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะชวยสรางรายได
ใหกับประชาชนในพื้นที่

6.3459

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

รวมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา สงเสริมใหเกษตรกร
รายยอย จำนวน 100 ราย ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ัล

รอยละ 100

ผล
6.3459 1. เกิดการแกไขปญหาดาน
รอยละ 100 การเกษตรในพื้นที่ 60 ราย
2. จำนวนผูประกอบการดาน
การเกษตรไดรับการยกระดับขีด
ความ สามารถดวยเทคโนโลยีแล
นวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ
มีรายไดเพิ่มขึ้น 15 ราย

หมายเหตุ* วัดเฉพาะกิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลการเกษตร
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กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบ Digital Ecosystem สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู 4.0 และอนาคต
ทิศทาง สงเสริมใหเกิด Digital Ecosystem อยางกวางขวาง ทั่วถึง330 ลานบาท (วัดรวมกลยุทธ 1,3,4,6)
กลยุทธ 4.1: ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก
กลยุทธ 4.2: เรงสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มบทบาทเชิงรุกดานการคาใน ASEAN โดย สรางความรวมมือตามพันธกิจของแผน
กลยุทธ 4.3: เรงเสนอแนะแนวทางการสราง Digital IP และสรางโอกาสในการสรางนวัตกรรมจาก Digital Technology
ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
1. โครงการพัฒนาทางรอดไทยผลัก 5D 33.0870
33.0870 จำนวนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
รอยละ 100 ดานดิจิทัล 3 โครงการ
พัฒนา 5G
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ปญญาประดิษฐ (AI) 5G
Application,Animation, Virtual Reality
(VR) และ Augmented Reality (AR)
รวมถึงการใชระบบ Regulatory Sandbox
โดยเนนใหเกิดการยกระดับอุตสาหกรรม
การเกษตร การผลิตและบริการ ในพืน้ ที่
ยุทธศาสตรที่สำคัญ
- สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศ เพื่อสงเสริมการลงทุนดานดิจิทัล
และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร ของประเทศ
(New S-curve)

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน
สงเสริมและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
โดยรวมกับผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. จัดตั้งหมูบานนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM)
2. จัดตั้งศูนยเรงพัฒนาตนแบบรวดเร็ว TD-X Center (Thailand
Science Park & depa Acceleration Center) และพัฒนาการ
เชื่อมโยงการทำงานดานการออกแบบและการผลิตแบบรวดเร็ว
3. จัดตั้งศูนยเทคโนโลยี Thailand 5G Ecosystem Innovation
Center (5G EIC) เปนพื้นที่ทดลองการนำเทคโนโลยี 5G ไปใชในภาค
ธุรกิจและบริการตาง ๆ เชน 5G Medical Care, 5G Smart
Agriculture, 5G Port, 5G Remote Education, 5G Smart Security

รอยละ
ความกาวหนา
รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
- ปรับปรุง/ปฏิรูปศูนยวิเคราะห
ทดสอบผลิตภัณฑดิจิทัลเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve)

3. โครงการพัฒนามหาวิ ทยาลัยไอโอที
(IoT Academy)
- จั ดตั ้ งมหาวิ ทยาลัย AI โดยจั ดทำ
หลักสูตรพัฒนากำลังคนดานหุนยนต AI
และ IoT โดยจัดใหมีอุปกรณ IoT พรอม
ทั้งพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลในการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีขั้น
สูง รวมทั้งพัฒนากำลังคนดานหุนยนต
AI และ IOT
4. โครงการจัดทำฐานข อมู ลและสำรวจ
อุตสาหกรรม
- จั ด ทำฐานข อม ู ล และสำรวจ
อุตสาหกรรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วัด
สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน
รอยละ
ความกาวหนา
แผน
ผล
41.1266
41.1266 จำนวนศูนยวิเคราะหทดสอบ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว รอยละ 100
รอยละ 100 ผลิตภัณฑดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมดิจิทลั ขอมูล และปญญาประดิษฐ โดยรวมกับ
เปาหมาย (S-curve) 1 ศูนย
ผูป ระกอบการ จัดตั้งศูนยเทคโนโลยี IoT innovation lab เพื่อใหบริการ
ดานการออกแบบ ประดิษฐ สรางงานตนแบบ และการทดสอบสำหรับ
การพัฒนาตอยอดตนแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหเปน
ผลิตภัณฑ สูตลาดเชิงพาณิชย

5.3056

9.0000

5.3056 1. เกิ ด มหาวิ ท ยาลั ย ด า น AI ใน
รอยละ 100.00 พื้นที่ 1 แหง
2. เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
ดานRobotic/IoT/AI 40 ราย
รวมกับภาคเอกชน

รวมกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะและออกแบบ
ระบบ IoT เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีทักษะดานระบบ IoT
ดานการเขียนโปรแกรม และดาน Electric Vehicle และสามารถนำไป
ประยุกตใชกับการพัฒนากระบวนการผลิตในสถานประกอบการตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ 100

9.0000 รายงานผลการสำรวจและศึกษา
รายงานผลการสำรวจและศึกษาขอมูลอุตสาหกรรม จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
รอยละ 100 ขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 รายงาน - รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry
Sentiment Index) สำหรับไตรมาสที่ 4/2563, 1/2564 และ 2/2564
- รายงานผลการสำรวจการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ป 2563
- รายงานผลการสำรวจขอมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ และบริการดานดิจิทัล ประจำป
2563 และคาดการณแนวโนม 3 ป

รอยละ 100
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กลยุทธที่ 5 การสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ทิศทาง ขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูงอยูในแถวหนาของหนวยงานรัฐทั้งหมดมีกระบวนการทำงานภายใน สศด. ที่สอดประสานเชื่อมโยงกัน
เพื่อสรางผลงานดวยประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดทั้งการกำหนดเปาหมายการทำงาน กระบวนการทำงานและบุคลากร
กลยุทธ 5.1: การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษยขององคกร
กลยุทธ 5.2: การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกร
กลยุทธ 5.3: การเพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธขององคกร
กลยุทธ 5.4: การสรางความเขมแข็งโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อในการใหบริการประชาชน
ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

2. แผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
2.1 โครงการจัดทำฐานขอมูลและสำรวจ
อุตสาหกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
ผล

ตัวชี้วัด

162.4930 162.4930

-

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และ
รอยละ 100
ผลักดันใหเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โดยมุงเนนการพัฒนาในทุกภาคสวน ทั้งดานการพัฒนาศักยภาพดานดิจิทัล
ใหกับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับทั้งแรงงานนอกระบบ ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาส รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล และโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ
62.8862 62.8862 1. รายงานผลการสำรวจและศึกษา 1. รายงานผลการสำรวจและศึกษาขอมูลอุตสาหกรรม จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
รอยละ 100 ขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 รายงาน - รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry
2. จำนวนการจัดประชุมผูนำ
Sentiment Index) สำหรับไตรมาสที่ 4/2563, 1/2564 และ 2/2564
ระดับประเทศ จากนานาชาติ 1 ครั้ง - รายงานผลการสำรวจการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ป 2563
3. มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ
- รายงานผลการสำรวจขอมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรี
ซอฟตแวร ฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ และบริการดานดิจิทัล ประจำป
2563 และคาดการณแนวโนม 3 ป

รอยละ
ความกาวหนา
รอยละ 100

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม
2.2 คาใชจายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
- พัฒนากฎ ระเบียบ (ขอบังคับ ให
เอื้อตอการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันฯ ขององคกรและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตผานกิจกรรม
การจัดทำฐานขอมูล การสำรวจศึกษา
วิเคราะห สถานภาพของประเทศใน
ประเด็นทาทายและประเด็นอุบัติใหมที่
จะเกิดขึ้น

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
ผล

ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

หรือคณะกรรมการระดับชาติ
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
3 เรื่อง
ระดับชาติ 3 เรื่อง ดังนี้
4. จำนวนหนวยงานสามารถนำ
- ขอเสนอมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขอมูลไปใชประโยชน 25 หนวยงาน ขนาดเล็ก (SMEs) ผาน ครม. เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564
- รางขอเสนอมาตรการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อสงเสริม Digital Startup
(Government Procurement) เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
- ขอเสนอมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ e-services เสนอ
คณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม
และกฎหมาย สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั และสรางความเปน
ธรรมใหแกผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส

รอยละ
ความกาวหนา

25
กลยุทธที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศดวย Mega Program เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ทิศทาง สงเสริมใหเกิดโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองเปนปจจัยเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ของประเทศ
กลยุทธ 6.1: สรางกำลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) รวมกับกิจการอื่น
กลยุทธ 6.2: การจัดตั้งสถาบัน Internet of Things (IoT) ณ Thailand Digital Valley โดยความรวมมือในการลงทุน (Co-Investment)
ความกาวหนาในการดำเนินงาน รอยละ 97.40
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
นานาชาติ (World Expo 2020)
- การผลิตชิ้นงานนิทรรศการ
ขนสง และติดตั้งชิ้นงานนิทรรศการ
- การทดลองเป ดใช และบริ หาร
จัดการอาคาร
- การจัดแสดงงาน WORLD
EXPO 2020 DUBAI
- การรื้อถอนอาคาร

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
ผล
77.1414

ตัวชี้วัด

77.1414 1. ร อยละความก าวหน าของการ
รอยละ 100 ดำเนินโครงการ รอยละ 100
2. มี การสร างเครื อข ายหน วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการดำเนิ นงาน
โครงการ 10 หนวยงาน

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

การจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ World Expo 2020 จัดขึ้นระหวาง
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการกอสราง และเตรียม
การจัดนิทรรศการงาน World Expo 2020 มีความคืบหนาในการดำเนินงาน
รอยละ 100 ดังนี้
1. การกอสรางอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion)
2. การนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ ผานการจัดแสดงนิทรรศการ
4 หองหลัก ไดแก
- หองที่ 1: Thai Mobility ผานความงดงามของศิลปะไทย จัดแสดงใน
รูปแบบ Walkthrough Exhibition
- หองที่ 2: Mobility of Life น้ำขับเคลื่อนชีวิตไทย จัดแสดงในรูปแบบ
Aquatic Performance สะทอนภาพประวัติศาสตร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตจากอดีต สูปจจุบัน
- หองที่ 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพยนตรแอนิเมชัน 360
องศา เพื่อแสดงภาพในอนาคตของประเทศไทยที่ประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลผานเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
- หองที่ 4: Heart of Mobility นำเสนอภาพยนตรสั้น โดยใชเทคนิค
Pyramid Motion Picture บอกเลาเรื่องราวเสนหของประเทศไทยใน
หลากหลายมิติ

รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการยกระดับเมืองนาอยูเมือง
ทันสมัยเพื่อคนไทยเทาเทียมและเทา
ทัน
- สรางเครื่องมือในการจัดอันดับ
เมืองนาอยูอัจฉริยะของไทย เพื่อเปน
แนวทางผลักดันสูการจัดอันดับเมืองนา
อยูอัจฉริยะระดับสากล
- พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
- สรางเครือขายบุคคลากรในการ
พัฒนาเมืองดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กระตุนเมืองรองใหเกิดความตื่นตัวใน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
- สราง Ecosystem สำหรับ
ทดลอง ทดสอบและพัฒนาบริการเมือง
นาอยูอัจฉริยะ

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
ผล

50.9744

26
ตัวชี้วัด

50.9744 จำนวนแผนงานพัฒนาเมืองที่ไดรับ
รอยละ 100 การประกาศเขตสงเสริมเมือง
อัจฉริยะ 28 พื้นที่

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน
3. การจัดกิจกรรมพิเศษ ณ อาคารแสดงประเทศไทย รวมกับหนวยงาน
พันธมิตร อาทิ
- กิจกรรมวันชาติไทย Thai National Day โดยกระทรวงวัฒนธรรม และ
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
- กิจกรรมเทศกาลดิจิทัลและนวัตกรรม Thailand Digital Innovation
Festival โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงอุตสาหกรรม
และสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
4. การคัดเลือก Thailand Pavilion Ambassador จำนวน 28 คน เพื่อปฺฎิบัติ
หนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทย ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ระหวาง 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
1. รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เพื่อให
ไดรับการประกาศเขตสงเสริมเมืองอัจฉริยะ ตามแนวทาง/กลไกการพัฒนา
ระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน ไดแก Smart Environment, Smart
Energy, Smart Economy, Smart Governance, Smart Mobility,
Smart Living และ Smart People รวมถึงเชื่อมโยงกับความตองการ
บริบทและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
ขณะนี้มผี ูยื่นขอเสนอแผนเพื่อขอรับการพิจารณาเปนเขตสงเสริมเมือง
อัจฉริยะแลว จำนวน 48 เขตสงเสริมเมืองอัจฉริยะ
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ประกาศ
และมอบตราสัญลักษณเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จำนวน 15 เมืองนำรอง
ประกอบดวย
1) แมเมาะเมืองนาอยู
2) สามยานสมารทซิตี้
3) ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ
4) ขอนแกนเมืองอัจฉริยะ
5) เมืองอัจฉริยะวังจันทรวัลเลย
6) เมืองอัจฉริยะยานพระราม 4

รอยละ
ความกาวหนา

รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
ผล
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สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน
7) เมืองอัจฉริยะรอบคลองผดุงกรุงเกษม
8) เมืองอัจฉริยะมักกะสัน
9) เมืองอัจฉริยะเทศบาลนครเชียงใหม
10) มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมืองอัจฉริยะ
11) ศรีตรังเมืองอัจฉริยะ
12) ยะลาเมืองอัจฉริยะ
13) ฉะเชิงเทราเมืองนาอยู
14) แสนสุขสมารทซิตี้
15) นครสวรรคสมารทซิตี้
3. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนดาน Smart city ผานกิจกรรม Boot
Camp เพื่อยกระดับทักษะดานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใหแกตัวแทน
หนวยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และนักสงเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุน
ใหม (smart city ambassadors) โดยมีการอบรมหลักสูตร เรื่อง “เมือง
อัจฉริยะนาอยู และ ทำยังไงถึงจะไดเปน Smart City” จำนวน 64 ราย
4. รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทรวลั เลย ระหวาง บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สศด.
5. จัดงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดาน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ระหวาง
วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2563 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคอุตสาหกรรม
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พรอมสราง
ความตระหนักรูใหผูประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรมเขาใจดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในยุค Disruptive Industry

รอยละ
ความกาวหนา

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการแผนพัฒนา Thailand
Smart Mobility
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ขอมูลดิจิทัล ดานการเดินทางและการ
ขนสงสินคา
- สรางฐานขอมูลกลางและ API
ของขอมูลเพื่อใหเกิดการนำพัฒนา ตอ
ยอด ยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลดานการ
เดินทางและการขนสงสินคา
4. โครงการเมืองนาอยู EEC
- ขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ดาน Smart Tourism โดยการพัฒนา
ฐานขอมูลขนาดใหญของเมือง (City
Big Data) ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยของผูอยูอาศัย
นักทองเที่ยว และผูประกอบการในพืน้ ที่
5. โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั แหงอนาคต
- ดำเนินการกอสรางอาคาร
นวัตกรรม A1 และ อาคารนวัตกรรม A2
- สงเสริมใหเกิดการลงทุน รวมทุน
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ทั้งจาก
ในและตางประเทศ

งบประมาณ (ลานบาท)
แผน
ผล

28
ตัวชี้วัด

สรุปความกาวหนาในการดำเนินงาน

รอยละ
ความกาวหนา

43.4425

43.4425 1. จำนวนโครงสรางพื้นฐานดานขอมูล
รอยละ 100 ดิจิทัลเพื่อรวบรวมขอมูลดานการ
เดินทางและการขนสงสินคา 1 ระบบ
2. ติดตามตำแหนงรถและตูคอนเทน
เนอรของสินคานำเขาสงออกที่ผาน
ทาเรือจากการเชื่อมโยงขอมูล
รอยละ 50

สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการพัฒนาแพลตฟอรมบริการดานการขนสง
(Transportation Service Platform) ใหบริการ สรรหา เปรียบเทียบ จับคู
ตามความตองการของผูใหบริการขนสงและผูตองการจัดสงสินคาแบบ end
to end service โดยสามารถติดตามการขนสงตั้งแตจุดรับสินคาไปยัง
ปลายทาง รวมถึงวิเคราะหเสนทางหรือสินคาเพื่อพัฒนาระบบขนสงได
อยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ 100

25.9324

25.9324 จำนวนระบบฐานขอมูลระดับ
รอยละ 100 จังหวัดดานการทองเที่ยว สำหรับ
การเก็บบันทึกและประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศขนาดใหญของ
เมือง (City Big Data) 1 พื้นที่

รวมกับผูประกอบการพัฒนา City Data Platform เพื่อความปลอดภัยแนว
ชายหาดบางแสน เพิ่มศักยภาพการติดตอสื่อสารกับประชาชน แกไขปญหาของ
เมืองและใหมีการจัดเก็บและเกิดการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขอมูล

รอยละ 100

81.0737

81.0737 ความสำเร็จของการดำเนินงานจัดตั้ง 1. อาคารนวัตกรรมไอโอที 1 (D1: Digital Startup Knowledge Exchange
รอยละ 100 สถาบัน IoT เปนไปตามแผน
Centre) มีความกาวหนาในการกอสรางประมาณ
รอยละ 80
รอยละ 87.47
2. อาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (D2: Digital Co-Creation and Innovation
Center) ไดผูรับจางแลว และสำนักงบประมาณเห็นชอบตอแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณแลว

รอยละ 87

29
ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564
จากสถานการณโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สงผลตอการดำเนินงาน ไดแก
1. กิจกรรมการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน (Digital Startup) ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล จนสามารถจดจัดตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
2. กิจกรรมการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม โรงงาน ผูประกอบการหาบเรแผงลอย เกษตรกร และชุมชนประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลใหเหมาะสม (Digital Transformation)
3. กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลในทุกกลุมและทุกระดับ ทั้งการเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร เพื่อสงเสริม
การประยุกตใชเทคโนโลยี (Reskill) การยกระดับคุณภาพและความเชี่ยวชาญของกำลังคนดานดิจิทัลที่อยูในอุตสาหกรรม (Upskill) และการเพิ่มทักษะ
ใหมดานดิจิทัลสำหรับวัยเรียนและผูสูงอายุเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (New skill)
เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ของ สศด. จำเปนตองมีการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การลงพื้นที่
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. เพื่อรายงานผลการเบิกจาย และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPI)
3. การจัดอบรมและพัฒนาผานระบบออนไลน เพื่อใหสามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษา กลุมแรงงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชน ใหมีทักษะการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (digital literacy) และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม
4. การปรับรูปแบบการจัดงาน นำเสนอผลงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความตระหนักและกระตุนใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลผานกลไกของ สศด. รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลผานแพลตฟอรมออนไลน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับธุรกิจ

