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บทสรุปผู้บริหาร

 เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาที่สหประชาชาติกำาหนดขึ้นเพื่อทำาให้ประเทศดำาเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ภายในปี ค.ศ. 2030 เป้าหมายดังกล่าวประกอบ
ด้วย 17 เป้าหมาย พบว่ามีเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 4 เป้าหมายประกอบด้วย เป้าหมาย
ที่ 6 การสร้างหลักประกันเกี่ยวกับการจัดให้มีน้ำาสะอาดและสุขอนามัยสำาหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี 11 การทำาให้เมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ชุมชนท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี 12 
การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน และเป้าหมายท่ี 13 การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 สำาหรับประเทศไทย ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมไทยถูกขับเคลื่อน (Driving Force) ไปสู่ความ
เป็นเมือง (Urbanization) ทำาให้รัฐบาลมีความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาเมือง และมีการ
ถ่ายทอด เป้าหมายการพัฒนาตามกรอบ SDGs ไปสู่นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศระยะยาว โดยได้มี
การบรรจุประเด็น “พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” ไว้ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ สำานักงาน
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้นำากรอบการขับเคลื่อนดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติภายใต้
นโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน 7 มิติ สำาคัญ ได้แก่  1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
2. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. การดำารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
4. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 5. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 6. เศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) และ 7. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
 อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 มิตินี้ จำาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือสนับสนุน 
ทั้งในด้านการติดตามความสำาเร็จของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาค
เอกชน เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง ในการจัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competi-
tiveness Index: TSCCI) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย
สำาหรับเป็นเครื่องมือ ในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย และเป็น
เครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
รวมทั้งติดตาม และรายงานสถานะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยตามการจัดอันดับใน
ต่างประเทศ 
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 2) เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่มีความ
ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และได้จัดส่งข้อเสนอ
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำานักงานเมืองอัจฉริยะ
แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศ
เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

เมืองอัจฉริยะในประเทศไทยในปัจจุบัน

 การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ คือ การพัฒนาเมืองโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการ
เมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และ
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน
 เมืองอัจฉริยะในประเทศไทยมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) เมืองอัจฉริยะ คือ เมืองท่ีมีความต้องการพัฒนา 
เป็นเมืองอัจฉริยะ และผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เป็น
เมืองอัจฉริยะ จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหาร
โครงการเมืองอัจฉริยะและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่จัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 2564 มีเมืองที่ได้รับการ
ประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะจำานวน 15 เมือง และมีเมืองท่ีมีสถานะเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจำานวน 33 เมือง
 การจัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitiveness Index: 
TSCCI) ที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อชี้วัดสถานะการพัฒนาของเมืองต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งประเด็น 
ในการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อทำาให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
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 1) ดัชนี Smart City Index (SCI) จัดทำาโดย 
The IMD World Competitiveness Center (IMD) และ 
Singapore University for Technology and Design 
(SUTD) มีแนวคิดในการสะท้อนมุมมองและทัศนคติ  
ของ  พลเมืองของเมืองนั้นๆ      เพื่อชี้วัดความเจริญทาง 
เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี คุณภาพชีวิต สิ ่ง
แวดล้อม ฯลฯ ตามเงื่อนไขของความเป็นเมืองอัจฉริยะ  
(Smart city) คือ เมืองที่สามารถประยุกต์ (urbanization) 
 ประเทศไทยมีเมืองที่เข้าร่วมในการจัดอันดับดัชนี 
Smart City Index คือ กรุงเทพฯ ซึ่งจากการจัดอันดับ 
ใน 3 ปีที่ผ่านมา ผลการชี้วัดผ่านดัชนีนี้แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาที่กรุงเทพฯ จำาเป็นต้องแก้ไขเพื่อยกระดับการ
พัฒนา อาทิ ด้านการคมนาคม ด้านการบริการจากภาครัฐ 
ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย เป็นต้น
 2) การจัดอันดับ Top 50 Smart City Governments
จัดทำาโดย Eden Strategy Institute เป็นการจัด
อันดับเมืองที่ได้รับการส่งเสริมการกำากับติดตามการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะจากภาครัฐในด้านต่างๆ ทั้งภาวะ
ผู้นำา การกำาหนดวิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและด้านการเงิน ซึ่งการจัดทำานอกจากจะ
เป็นการสะท้อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ ปัจจุบัน
แล้ว ยังสามารถสะท้อนการเตรียมความพร้อมของ
ภาครัฐในอนาคตได้อีกด้วย ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการให้มีทักษะและมีความพร้อมด้าน
นวัตกรรม รวมถึงให้ความสำาคัญกับภาคประชาชนเป็น
สำาคัญ 

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีเมืองที่เข้าร่วมในการจัดอันดับ 
ดัชนีนี้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสมรรถนะที่ดีในการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่น 
การร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย อันเป็นผลจาก
การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูง ขณะที่ปี 2562 แม้ว่าจังหวัดขอนแก่นไม่อยู่ในการ
จัดอันดับก็ตาม จังหวัดขอนแก่นได้ถูกกล่าวถึงในการ
รายงานในส่วนของเมืองอัจฉริยะจากภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ที่มีความโดดเด่นในการนำา Big data และ IoT 
มาสนับสนุนในการขับเคลื่อน 
 3) ดัชนี Smart City Strategy Index (SCSI)  
จัดทำาโดย Roland Berger ซึ่งมีแนวคิดในการชี้วัด 
ความสำาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
ทั้งแผนที่มีการดำาเนินการอยู่แล้วและการจัดทำาแผนใน
อนาคตของเมืองๆ นั้น โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่มีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นทางการ พิจารณา
ความครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความครอบคลุม
ของกรอบกิจกรรม การกำาหนดเป้าประสงค์ และความ
ท้าทายของแผนยุทธศาสตร์ โดยในกรณีของดัชนีนี้
ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเป้าหมายการพิจารณาชี้วัดของ
ดัชนี
 4) ดัชนี the UK Smart Cities Index จัดทำาโดย 
Huawei for Navigant Consulting ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อสะท้อนความสามารถในการพัฒนาโครงการดิจิทัล
ที่เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมของเมืองต่างๆ ในสหราช
อาณาจักร โดยมีมิติในการชี้วัดที่สำาคัญ 2 มิติ ได้แก่ 
มิติการวางแผนยุทธศาสตร์ และมิติการปฏิบัติการ

ดัชนีเมืองอัจฉริยะในเวทีสากล
 การพัฒนาตัวช้ีวัดเมืองอัจฉริยะในเวทีสากล มีการดำาเนินการโดยหลายหน่วยงาน โดยมีตัวช้ีวัด
ที่สำาคัญ ดังนี้

ผลการจัดอันดับเมืองของไทยในเวทีโลก
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 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของต่างประเทศ แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ

 ระยะที่ 1 ระยะการวางแผนและการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง (Pilot and Plan): เป็นช่วงระยะเวลาที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะดำาเนินการวางแผนในการดำาเนินการ และดำาเนินการ
จัดเตรียมการที่เกี่ยวข้อง
 ระยะที่ 2 ระยะการเปลี่ยนผ่าน การริเริ่มการดำาเนินการและการตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การดำาเนินการพัฒนา (Transitioning: Progress and Seeing Benefits from Developments): 
ในระยะดังกล่าว การดำาเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะมีความครอบคลุมการดำาเนินการพัฒนาทั้งใน
ส่วนของการยกระดับการพัฒนาโดยนำาเทคโนโลยีไปใช้
 ระยะท่ี 3 ระยะการเปล่ียนแปลง และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีคาดหวัง (Transformation):
ระยะท่ีเมืองอัจฉริยะมีการดำาเนินการท้ังในเชิงยุทธศาสตร์และในเชิงปฏิบัติ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี
คาดหวังอย่างเหมาะสม 

 เมื่อพิจารณาระยะการพัฒนากับดัชนีเมือง
อัจฉริยะที่ได้มีการพัฒนาในต่างประเทศ พบว่า
แต่ละดัชนีมีจุดเน้น หรือประเด็นในการพิจารณาที่
แตกต่างกันตามเป้าประสงค์ของการนำาไปใช้งาน 
เช่น ดัชนี Smart City Strategy Index มีเป้า
หมายในการกำาหนดแผนและยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การพิจารณาการดำาเนินการ ในช่วงระยะท่ี 1 ของ 
การพัฒนา ขณะที่ดัชนี UK Smart Cities Index 
และ ดัชนี Top 50 Smart City Government นั้น 
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนและการ
ดำาเนินการตามแผน ที่ได้มีการพิจารณาทั้งการ
ดำาเนินการวางแผน (การดำาเนินการระยะที่ 1) 
และ การขับเคลื่อนแผน (การดำาเนินการระยะที่ 2) 
ส่วนดัชนี Smart City Index นั้น มุ่งเน้นไปที่
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผนงาน หรือ
การพิจารณาการดำาเนินการในช่วงระยะที่ 3 ของ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

UK Smart
City Index

Top 50
Smart City
Government

Smart City
Strategy
Index

Smart City
Index

ระยะที่ 1
Pailot and Plan

ระยะที่ 2
Transitioning

ระยะที่ 3
Transformation

ระยะการพัฒนากับดัชนีเมืองอัจฉริยะ
ของต่างประเทศ

ระยะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังดัดแปลงจาก
https://www.smartcitygovt.com/  และ https://www2.deloitte.com/

ระยะที่ 1
◆ การจัดเตรียมโครสร้าง/บริการพื้นฐาน
◆ การสร้างระบบหรือสร้างกลไกอัจฉริยะ
◆ การดำาเนินการในพื้นที่ที่จำากัด
◆ ยกระดับของปัจจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ระยะที่ 2
◆ การดำาเนินการในพื้นที่ที่จำากัด
◆ ยกระดับของปัจจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ระยะที่ 3
◆ การดำาเนินการในพื้นที่ที่จำากัด
◆ ยกระดับของปัจจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อน
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2. Implementation
    and Adjustment

1. Planning and
     Strategy

3. Achievement

0. Current Status

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด

กรอบการพัฒนาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
(Thailand Smart City Competitiveness Index: TSCCI)

 กรอบการพัฒนาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitiveness
Index: TSCCI) มีกระบวนการดำาเนินการที่เริ่มจากการศึกษาประสบการณ์ในการพัฒนาดัชนีที่เกี่ยวกับ 
เมืองอัจฉริยะในต่างประเทศ เพื่อนำามาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดของดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
ในภาพรวม และทำาการกำาหนดรายละเอียดประเด็นชี้วัดและดำาเนินการรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงดำาเนิน
การประมวลผลในลักษณะของดัชนี (การพิจารณาและประเด็นตามความสำาคัญ) โดยมีรายละเอียดดัง
แผนภาพ

 เมืองที่ใช้ในการจัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 48 เมือง ประกอบ
ด้วย เมืองอัจฉริยะ 15 เมือง และเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 33 เมือง โดยมีรายชื่อเมือง ดังนี้
 1) เมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่ได้รับการประกาศได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ จำานวน 
15 เมือง (ข้อมูล ณ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564) ดังแผนภาพ 

Sustainable
City Index Smart City

Strategy Index

Top 50
Smart City

Government

◆ Strategy Dimension
◆ Execution Dimension

UK Smart
Cities Index 

Smart City Index

ศึกษาการพัฒนาดัชนีในต่างประเทศ พัฒนากรอบแนวคิด

เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย (TSCCI)

ศึกษารายละเอียดประเด็นชี้วัด
และการรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 0 ระยะที่ 1
(Pilot & Plan

ระยะที่ 2
(Transitioning)

ระยะที ่3
(Transformation)

International
Practices

ข้อเสนอดัชนเมืองอัจริยะ
ประเทศไทย

ประเมินศักยภาพและสถานะ
การพัฒนา (Current Status)

ประเมินแผนงาน
(Planning and Strategy)

ความคืบหน้าของข้อเสนอราย 
Smart ของเมืองอัจฉริยะจาก
ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ
สำเร็จตามเปาหมาย

ประเมินการปฎบัติ
(Implementation and Adjustment)

ประเมินผลสำเร็จการพัฒนา
(Achievement)

Top 50 Smart City
Goverments/Huawei
Smart City Index

Huawei UK’s Smart City Index Smart City Index

- การสะสมการพัฒนา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  (Capacity)
- สถานะการพัฒนา
  (Status Assessment)

- วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
- การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
- การยึดหลักให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- งบประมาณ
- การบริหารจัดการและปฏิบัติงานของ
   ข้อเสนอราคา Smart

- โครงสร้างพื้นฐาน
- การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
  (Data usage)
- การมีส่วนร่วมของประชาชน
- ผลกระทบจากการพัฒนาเมือง
  อัจฉริยะในประเด็นราย Smart

20% 20% 30% 30%ค่าน้ำหนักที่ใช้ในการ
ประกอบอัชนี TSCCI

ประเด็นชี้วัด

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

(1) แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (ลำปาง)
(2) การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (เชียงใหม่)
(3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ 
(4) นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้

(6) สามย่านสมาร์ตซิตี้ (กรุงเทพฯ)
(7) เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (กรุงเทพฯ)
(8) คลองผดุงกรุงเกษม (กรุงเทพฯ)
(9) เมืองอัจฉริยะมักกะสัน (กรุงเทพฯ)

(10) เมืองอัจฉริยะฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่
    น่าเที่ยว น่าลงทุน
(11) เมืองอัจฉริยะแสนสุขสมาร์ตซิตี้ (ชลบุรี)
(12) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ (ระยอง)

(5) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 

(13) ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ 
(14) เมืองศรีตรัง
(15) ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน
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 2) เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองท่ีส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำานักงานเมือง
อัจฉริยะและผ่านเกณฑ์ในเบ้ืองต้น จำานวน 33 เมือง (ข้อมูล ณ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565) ดังแผนภาพ ประกอบ
ด้วยเมืองระดับจังหวัด เทศบาล และพ้ืนท่ีเอกชน

 เมืองอัจฉริยะ มีความหลากหลายในหลายมิติ เช่น ประเภทของเมือง ซึ่งประกอบด้วยเมืองที่มี
ลักษณะเป็นเมืองใหม่และเมืองเดิม ขนาดของพื้นที่ ซึ่งสามารถจำาแนกได้เป็นการดำาเนินการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะในภาพรวมของจังหวัด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในขนาดของเทศบาล และการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะในรูปแบบพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่ขนาดเล็ก หรือพื้นที่ที่มีขนาดจำากัด) และหน่วยงานผู้พัฒนา
พื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในลักษณะของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ความหลากหลายเหล่านี้
ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการประเมินเมือง 
ด้วยดัชนี นอกจากการพิจารณาในภาพรวมแล้ว ยังมีการพิจารณาจำาแนกตามมิติต่างๆ ดังกล่าวข้าง
ต้นด้วย

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้(16) นครระยองเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ 
(17) เมืองอัจฉริยะบ้านฉาง (ระยอง)
(18) ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ Smart City 
(19) เขาคันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์
    และสังคมแห่งการแบ่งปัน (ชลบุรี)
(20) จันทบุรีเมืองอัจฉริยะ

(13) เมืองอัจฉริยะต้นแบบย่านรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ)
(14) เมืองอัจฉริยะเคหะชุมชนดินแดง (กรุงเทพฯ)
(15) พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี

(8) โคราชเมืองอัจฉริยะ (นครราชสีมา)
(9) Smart City อุบลราชธานี 
(10) มุกดาหารสมาร์ตซิตี้

(11) หนองคายสมาร์ตซิตี้

(12) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

(1) นครเชียงรายสู่งเมืองอัจฉริยะ
(2) เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ 
(3) ท่องเที่ยวปลอดภัยเมืองพิษณุโลก 
(4) แผนพัฒนา NU Smart City (พิษณุโลก)
(5) เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก 
(6) เมืองยั่งยืนพิษณุโลก
(7) ลำปางเมืองอัจฉริยะ

(21) กระบี่เมืองอัจฉริยะ 
(22) จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจริยะ 
(23) เมืองอัจฉริยะปัตตานีเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพลเมือง
(24) ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ 
(25) เทศบาลเมืองชุมพรสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 
(26) เทศบาลนครเกาะสมุยสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 
(27) พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมือง
     อัจฉริยะอย่างยั่งยืน 
(28) โครงการพัฒนา สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(29) หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว (สงขลา)
(30) สตูลสมาร์ตซิตี้

(31) นครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ 
(32) พัฒนาท่าศาลา สมาร์ตซิตี้

     ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G (นครศรีธรรมราช)
(33) เทศบาลเมืองนราธิวาสอัจฉริยะ

เมืองใหม่

เมืองเดิม

2

13

เมืองใหม่

เมืองเดิม

0

33

5
3
7

จังหวัด

เทศบาล

พื้นที่เฉพาะ

15
15
3

จังหวัด

เทศบาล

พื้นที่เฉพาะ

เมืองอัจฉริยะ

เขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ

15
เมือง

33
เมือง
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 การดำาเนินการพัฒนาดัชนี TSCCI ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำาคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 กรอบ
แนวคิดและประเด็นชี้วัด ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำาข้อมูล และส่วนที่ 3 การจัดกลุ่มการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดและประเด็นชี้วัด
การจัดสรรค่าน้ำาหนักของดัชนีเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย

การจัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 0 การประเมินศักยภาพและสถานะการพัฒนา (Current Status) เพือ่วัดศักยภาพ และสถานะ 
  ปัจจุบัน
ระยะที่ 1 การประเมินแผนงาน (Planning and Strategy) เพื่อวัดความครบถ้วนของแผนงาน
ระยะที่ 2 การประเมินการปฏิบัติ (Implementation) เพื่อประเมินความคืบหน้าการดำาเนินงาน
ระยะที่ 3 การประเมินผลสำาเร็จการพัฒนา (Achievement) เพื่อประเมินผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่  
  เกิดขึ้นกับเมืองหลังจากที่ได้ดำาเนินงาน 

มีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ 0 การประเมินศักยภาพและสถานะการพัฒนา (Current Status): 

การจัดการคุณภาพอากาศ, น้ำา, ขยะ,
พื้นที่สีเขียว

รายได้, ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ,
ภาคตลาดแรงงาน, กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านดิจิทัล

การจัดการพลังงาน, การผลิต
พลังงานทดแทน

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
และข้อมูลข่าวสาร

ความปลอดภัยของการเดินทาง

การมีสุขภาวะ

องค์ความรู้และทักษะดิจิทัล.
กำาลังคนด้านดิจิทัล

การสะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(Capacity) 50%

โครงสร้างพื้นฐานกายภาพ
 คมนาคม 6.25%

 พลังงาน 6.25%

 สาธารณูปโภค 6.25%

 การศึกษา 6.25%

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ   25%

สถานะการพัฒนา
(Smart Status Assessment) 50%
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ประเมินแผนงาน
(Planning

and Strategy)

Enviroment01

Economy02

Energy03

Mobility05

Living06

People07

Governance04

ระยะที่ 1 การประเมินแผนงาน (Planning and Strategy):

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 15%
 3.75% แผนการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหาร
 ข้อมูลของเมือง (City Data Platform)

 3.75% ระบบจัดเก็บและระบบรวบรวมข้อมูล
 (Data Catalog)

 3.75% การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการใช้
 ประโยชน์ (Data Exchange)

 3.75% ความมั่นคง (Data Security)
   ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล
 (Data Privacy)

การจัดการด้านงบประมาณ
การจัดการสิทธิประโยชน์
ทางการเงิน 5%
 1.67% ระบุแหล่งที่มาและงบประมาณ 
 ในแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 ของเมือง
 1.67% ระบุแหล่งที่มาและงบประมาณ
 ในแผนการลงทุนในระบบจัดเก็บและ
 บริหารข้อมูลของเมือง
 1.67% ระบุแหล่งที่มาและงบประมาณ
 ในแผนการลงทุนในการพัฒนา
 โครงการแต่ละ Smart

การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
ของข้อเสนอราย Smart 50%
 ประเมิน 7 Smart ยืดหยุ่นตามจำานวน 
 ของลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 ที่ยื่นข้อเสนอ โดยให้ค่าน้ำาหนัก
 เฉลี่ยเท่ากัน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 15%
 3% ข้อมูลพื้นฐานของเมือง
 3% วิสัยทัศน์
 3% วัตถุประสงค์
 3% เป้าหมาย
 3% การจัดสรรพื้นที่เมืองอัจฉริยะ
        ต่อพื้นที่

การยึดหลักให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 15%
 7.25% แผนการรับฟังความเห็นของประชาชน
 7.25% ช่องทางประชาสัมพันธ์

ระยะที่ 2 การประเมินการปฏิบัติ (Implementation): 

Smart Environment
Smart Economy
Smart Energy
Smart Governance    
Smart Mobility
Smart Living
Smart People

ความคืบหน้า 
ของข้อเสนอราย Smart

ของเมืองอัจฉริยะ

ร้อยละของโครงการ
ที่ดำาเนินการสำาเร็จตามเป้าหมาย 

ประเมินการปฏิบัติ
 (Implementation
and Adjustment)

100%

Mobility
Economy

Living

Governance

ระยะที่ 3 การประเมินผลสำาเร็จการพัฒนา (Achievement): 
โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 12.5%
 การเปลี่ยนแปลงด้านคมนาคม 4.17%
 การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 4.17%
 การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภค 4.17%

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 12.5%
 การเปล่ียนแปลงดา้นเครอืขา่ยดจิทัิลและ  
 Smart Solution 6.25%
 การเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงข้อมูล 
 สารสนเทศ 6.25%

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
(City Data) 12.5%
 การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูล 
 Data Catalog 3.125%
 การเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูล
 Data Exchange 3.125%
 การเปลี่ยนแปลงการรั่วไหลของข้อมูล
 Data Governance 3.125%
 การนำาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเมือง
 Data driven 3.125%  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 12.5%
 ร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้และ 6.25%
 ความเข้าใจของชุมชนต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ               
 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 6.25%

ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
จำาแนกราย Smart 50%

Environment การจัดการคุณภาพอากาศ, น้ำา, 
ขยะ, พื้นที่สีเขียว

People รายได้, ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ, ภาคตลาดแรงงาน, 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านดิจิทัล

Energy การจัดการพลังงาน, การผลิต
พลังงานทดแทน

Living ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
และข้อมูลข่าวสาร

Mobility ความปลอดภัยของการเดินทาง

Economy การมีสุขภาวะ

Governance องค์ความรู้และทักษะดิจิทัล.
กำาลังคนด้านดิจิทัล

ประเมินผลสำเร็จ
การพัฒนา

(Achievement) 
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 ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่รายงานอย่างเป็นทางการ จะถูกนำามาวิเคราะห์และประมวลผล 
ด้วยการแปลงค่าข้อมูลตัวชี้วัดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน และจัดสรรค่าน้ำาหนักของตัวชี้วัด ดังนี้
 1) แปลงค่าข้อมูลให้อยู่ในค่ามาตรฐานเดียวกัน  : โดยใช้วิธีการหาผลต่างจากค่าที่ดีที่สุด และค่าที่
น้อยที่สุด (Distance to Frontier: DTF) โดยแบ่งค่าของข้อมูลออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าที่ดีที่สุด  
(Best Regulatory Performance), ค่าที่ต่ำาที่สุด (Worst Performance), และค่าความต่างจาก
เกณฑ์ (Worst - Frontier)
 2) จัดสรรค่าน้ำาหนักของตัวช้ีวัด : ค่าน้ำาหนักจะแตกต่างกันตามระยะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
รวมถึงการแบ่งกลุ่มเมือง

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำาข้อมูล

ข้ันตอนการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 3 การจัดกลุ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ระดับผู้นำา (Leaders) 
หมายถึง เมืองที่มีระดับการ
ประเมินอยู่ในระดับสูงและ
ค่อนข้างสูงในทุกมิติ โดยมี
สถานะความพร้อมสูง
มีแผนงานที่มีความชัดเจน
มีการปฏิบัติงานที่แสดง
ใหเ้ห็นถึงการดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ระดับผู้ท้าทาย (Challengers)
หมายถึง เมืองที่มีระดับการประเมิน
อยู่ในระดับปานกลางหรือค่อนข้างสูง
ในบางมิติ โดยภาพรวมเมืองมีความ
พร้อม มีแผนงานที่มีค่อนข้างชัดเจน 
และนำาเสนอการปฏิบัติงานที่แสดงให้
เห็นถึงการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนบางส่วน
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ได้ยังคงต้อง
ได้รับการพัฒนา ซึ่งสามารถก้าวไป
สู่ระดับผู้นำาได้

ระดับผู้ตาม (Followers) 
หมายถึง เมืองที่ยังคงมี
ความท้าทายในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
สถานะการพัฒนา และมี
ความจำาเป็นในการพัฒนา
รายละเอียดการวางแผน
เมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมใน
ประเด็นสำาคัญ

0402

สรุปผลและ
เผยแพร่ผลการศึกษา

Time
frame

ข้อมูลปี 2564
หรือข้อมูลย้อนหลัง

มากกว่านั้น

เป้าหมาย

15 เมือง
เมืองอัจฉริยะ

ข้อมูลปฐมภูมิ

ข้อมูล

39 เมือง
เขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ

ข้อมูลทุติยภูมิ

03

Verify
ผลที่ได้

นำดัชนีจากต่างประเทศ
มาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิด
ของดัชนี TSCCI และประชุมรับ

ฟังความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญต่อ

กรอบแนวคิด

รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อเสนอ

ของเมือง และข้อมูล
โครงการจากเมือง

ก่อนนำมาเปรียบเทียบ
ด้วยการให้คะแนน

01 พัฒนา
กรอบแนวคิด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล

 และรับฟังความคิดเห็น
นำเสนอ
ผลการศึกษา

ประมวลผลการศึกษา
เบื้องต้น

สรุปผลการศึกษา

รับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้อง
2 ครั้ง

จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม
และปรับปรุงผล
การวิเคราะห์

UK Smart
City Index

Top 50
Smart City
Government

Smart City
Strategy
Index

Smart City
Index

ระยะที่ 1
Pailot and Plan

ระยะที่ 2
Transitioning

ระยะที่ 3
Transformation
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1) ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด
 การประเมินความพร้อมของจังหวัดเป็นการสะท้อนศักยภาพและสถานะการพัฒนาของจังหวัด 
ที่เป็นพื้นที่ตั้งของเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 30 จังหวัด 
โดยประเมินจากมิติต่างๆ ดังนี้ 1. ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน (Capacity) 2. สถานะการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Status Assessment) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิระดับจังหวัดมาใช้ในการประเมิน
 การประเมินพบว่า จังหวัดที่มีความตั้งใจจะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ มีความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐาน ~58.4% โดยจังหวัดที่มีความพร้อมมากที่สุด อันดับที่ 1  คือ กรุงเทพมหานคร, อันดับที่ 2 
คือ นนทบุรี, อันดับที่ 3 คือ ภูเก็ต

ผลการจัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทยปี 2564 
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 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นการประเมินความสามารถในการนำาแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะท่ีได้เสนอ 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยเมืองที่มีคะแนนสูงเข้าใกล้ 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่าเมืองมีจำานวนโครงการ
ที่มีความก้าวหน้าการดำาเนินงานเป็นไปตามแผนงานสูง ผลการประเมินเมืองที่ได้ตราสัญลักษณ์ 13 
เมือง พบว่ามีเมืองที่ได้คะแนน 100 คะแนน จำานวน 3 เมือง ได้แก่ เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 
เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 และ แม่เมาะเมืองน่าอยู่

2) ระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 การวางแผนเมืองอัจฉริยะ เป็นการพิจารณาศักยภาพและสถานะการพัฒนาของจังหวัด กับการ
วางแผนเมืองอัจฉริยะ โดยเมืองที่มีคะแนนสูงเข้าใกล้ 100 คะแนน  ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองมีสถานะ
การพัฒนาของเมืองและการวางแผนเมืองอัจฉริยะที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจากการประเมินพบว่า เมือง
อัจฉริยะมักกะสันฯ มีการวางแผนท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 84.54 คะแนน  ลำาดับถัดมา 
คือ เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ มีคะแนนเฉลี่ย 83.98 คะแนน และลำาดับที่ 3 คือ สามย่านสมาร์ตซิตี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 74.16 
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หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน และ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
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 ทั้งนี้ การประเมินผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในประเด็นการวางแผนการพัฒนาและความคืบ
หน้าการดำาเนินงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เมืองมีการนำาแผนไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ซึ่งแบ่ง
การพิจารณาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. เมืองที่มีความเป็นผู้นำา (Leaders) 2. เมืองที่ยังประสบปัญหา
ท่ีจะต้องพัฒนาต่อ (Challengers) 3. เมืองท่ีอยู่ในระยะเร่ิมแรกและต้องการความช่วยเหลือ (Followers) 
โดยมีผลการประเมินที่สำาคัญ ดังนี้ 1. กลุ่ม Leaders: 5 เมือง ประกอบด้วย (1) แม่เมาะเมืองน่า
อยู่ (2) เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (3) แสนสุขสมาร์ตซิตี้ (4) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ และ
(5) สามย่านสมาร์ตซิต้ี 2. กลุ่ม Challengers: 6 เมือง ประกอบด้วย (1) การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญ
ฉลาดในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ (2) ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (3) นคร
สวรรค์สมาร์ตซิตี้ (4) คลองผดุงกรุงเกษม (5) ฉะเชิงเทราเมืองอัจฉริยะ และ (6) ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ
3. กลุ่ม Followers: 2 เมือง ประกอบด้วย เมืองอัจฉริยะมักกะสันฯ และเมืองศรีตรัง

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย 2564
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วังจันทร์

Phuket Smart City

Sri-Trang City

เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครสวรรค์ คลองผดุงกรุงเกษม

แสนสุข
สามย่าน

พระราม 4แม่เมาะ

ฉะเชิงเทรา

มักกะสัน

ยะลาเมืองอัจฉริยะ

ผู้ตาม
(Followers)

ผู้ท้าทาย
(Challengers)

ผู้นำ
(Leaders)

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน และ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ผู้นำ (Leaders)
เมืองมีการวางแผนและทำโครงการชัดเจน
ครอบคลุม

ผู้ท้าทาย (Challengers)
เมืองมีการวางแผนที่ชัดเจนแต่โครงการยังไม่ครอบคลุม
ต้องมีการขยายขอบเขตที่กว้างขึ้น

ผู้ตาม (Followers)
เมืองมีการวางแผนและมีการเริ่มทำโครงการนำร่อง
แต่ยังคงมีการทำงานแยกส่วน
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3) ภาพรวมของการจัดทำาดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (TSCCI)
 การรายงานผลการจัดทำาดัชนีจะประเมินวัดจาก 3 ด้าน คือ 1. สถานะเมืองอัจฉริยะ ร้อยละ 20
2. การวางแผนเมืองอัจฉริยะ ร้อยละ 20  3. การปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 โดยยังไม่รวมด้านที่ 4 ผล
สำาเร็จของการพัฒนาอีกร้อยละ 30 เนื่องจาก อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำาเนินการพัฒนา โดย
คะแนนรวมจาก 3 ด้าน ได้ 70 คะแนน ซึ่งมีการแบ่งระดับการพัฒนาได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 ผลการจัดทำาคะแนนและจัดอันดับดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ปี 2564 ของเมืองอัจฉริยะทั้ง
13 เมือง มีดังนี้
 1) ระดับผู้นำา 8 เมือง โดยระดับผู้นำา เป็นเมืองที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับสูงและค่อนข้าง
สูงในทุกมิติ โดยมีสถานะความพร้อมสูง มีแผนงานที่มีความชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึง
การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 2) ระดับผู้ท้าทาย 5 เมือง โดยระดับผู้ท้าทาย เป็นเมืองที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
หรือค่อนข้างสูงในบางมิติ โดยภาพรวมเมืองมีความพร้อม มีแผนงานที่มีค่อนข้างชัดเจน และนำาเสนอ
การปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

คะแนนและการจัดอันดับดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ปี 2564 (เมืองอัจฉริยะ)

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน และ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

หมายถึง เมืองดังกล่าวมีค่าดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28
คะแนนเต็ม 70 แสดงให้เห็นได้จาก เมืองมีระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและค่อน
ข้างสูงในบางระยะ แต่ยังคงไม่ได้มีการให้รายละเอียดการดำเนินงานในบางระยะ ทำให้
คะแนนในภาพรวมลดลง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ค่าคะแนน
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ได้ยังคงต้องได้รับการพัฒนา จึงจะสามารถก้าวไปสู่
ระดับผู้ท้าทายได้

ระดับผู้ตาม 
(Followers) 

ระดับผู้นำ 
(Leaders) ≥50

≥24-29

≤28

หมายถึง เมืองดังกล่าวมีค่าดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมากกว่าหรือเท่า 50 จากคะแนน
เต็ม 70 แสดงให้เห็นได้จาก เมืองมีระดับการประเมินอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างสูงในทุกระยะ 
โดยมีสถานะความพร้อมสูง มีระยะแผนงานที่มีความชัดเจน ระยะปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึง
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้นำให้เมืองในกลุ่มอื่นๆ สามารถดำเนิน
การตามเป็นแบบอย่างได้

ระดับผู้ท้าทาย 
(Challengers) 

หมายถึง เมืองดังกล่าวมีค่าดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 29-49 จาก
คะแนนเต็ม 70 แสดงให้เห็นได้จาก เมืองมีระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลางหรือค่อน
ข้างสูงในบางระยะ โดยภาพรวมเมืองมีความพร้อม มีแผนงานที่มีค่อนข้างชัดเจน และนำ
เสนอการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนน
บางส่วนสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ได้ ยังคงต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งสามารถก้าวไปสู่ระดับ
ผู้นำได้

31.3
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39.39
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45.64

50.69

50.83

54.52

54.87

55.18

58.43

59.49

60.8เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4

เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

สามย่านสมารตซิตี้

แม่เมาะเมืองน่าอยู่

การพัฒนาเมืองเก่าฯ นครเชียงใหม่

แสนสุขสมาร์ตซิตี้

คลองผดุงกรุงเกษม

ยะลาเมืองอัจฉริยะ

นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้

ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

ฉะเชิงเทราเมืองน่าอยู่

เมืองอัจฉริยะมักกะสัน

เมืองศรีตรัง

ผู้นำ

ผู้ท้าทาย
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2) แนวทางการพัฒนาในระยะถัดไป

1) ประเด็นท้าทายการพัฒนาดัชนี

การจัดการข้อมูล
◆ ข้อมูลของเมืองไม่ครบทุกมิติ
◆ ยังไม่มีการจัดทำข้อมูลพื่้นฐาน (Baseline)
◆ ชุดข้อมูลแต่ละชุดมีความถี่ในการจัดเก็บไม่เท่ากัน

การพัฒนากรอบแนวคิด
◆ ความซับซ้อนของเขตการปกครอง
◆ ดัชนีไม่สามารถสะท้อนการพัฒนาได้ครบทุกมิติ

แนวทางในการพัฒนาในระยะถัดไป 

การพัฒนาฐานข้อมูล
◆ พัฒนาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำดัชนี
◆ ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม, footfall เป็นต้น

การพัฒนาดัชนี
◆ จัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะให้เท่าทันสถานการณ์
◆ จัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัด
◆ จัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะระดับเทศบาลเมือง

การนำดัชนีไปใช้ประโยชน์
◆ จัดทำรายงานสถานะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
   ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
◆ ดำเนินการเปรียบเทียบความสำเร็จในการพัฒนากับการประเมิน
   ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
◆ สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง
   ความสำคัญของการจัดทำดัชนี
◆ ส่งเสริมให้มีการนำดัชนีไปใช้สนับสนุนการจัดทำนโยบาย
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