แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ:
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
เป้าหมายของการขับเคลื่อน:
เป็นการการพัฒ นาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสั งคม ซึ่งอาศัย ดิจิทัล เทคโนโลยี ช่ว ยบริห ารจัดการ และตรวจสอบให้ เมืองมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาอยู่เสมอ สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในสังคม สามารถตอบสนองความต้องการตามบริบทและศักยภาพ
ของเมืองที่ต้องการพัฒนา อาทิ การเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นเมืองต้นแบบ
การเกษตรอัจฉริยะ การเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ เป็นต้น ที่พร้อม
ด้วยสิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง
โดยการนาร่องดาเนินการในพื้นที่ต้นแบบความเป็นเมืองอัจฉริยะ อาทิ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น และบริเวณพื้นที่ที่สัมพันธ์กับระบบคมนาคมทางราง พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) จึงเป็นกลไก
สาคัญที่สอดรับอย่างดีกับแผนพัฒนาของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัดเป้าหมายของวาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระยะ 5 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์
2560
เป้าหมายที่ 1 มีต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสาเร็จ
ตัวชี้วัด (1) จานวนเมืองอัจฉริยะต้นแบบที่ประสบ
ความสาเร็จ

2561
เมืองอัจฉริยะ
ต้นแบบที่
ประสบ
ความสาเร็จใน
พื้นที่นาร่องที่
มีศักภาพ
อย่างน้อย
1 แห่ง

เป้าหมายรายปี
2562
เมือง
อัจฉริยะ
ต้นแบบที่
ประสบ
ความสาเร็จ
ในพื้นที่
นาร่องที่มี
ศักภาพ
อย่างน้อย
2 แห่ง

2563

2564

เมืองอัจฉริยะ
ต้นแบบที่
ประสบ
ความสาเร็จใน
พื้นที่นาร่องที่
มีศักภาพ
อย่างน้อย
2 แห่ง

เมืองอัจฉริยะ
ต้นแบบที่
ประสบ
ความสาเร็จใน
พื้นที่นาร่องที่
มีศักภาพ
อย่างน้อย
1 แห่ง

1

เป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด (2) อ้นดับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้โดยผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะพื้นฐานได้
โดยง่าย ในพื้นที่นาร่องที่มีศักยภาพต่อการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมายรายปี
2560
2561
2562
อ้นดับความ อ้นดับความ อ้นดับความ
พึงพอใจต่อ พึงพอใจต่อ
พึงพอใจต่อ
การบริการ การบริการ
การบริการ
สาธารณะที่รัฐ สาธารณะที่รัฐ สาธารณะที่
และท้องถิ่น และท้องถิ่นจัด รัฐและ
จัดให้
ท้องถิ่นจัดให้
ให้เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย 2 เกิดธุรกิจใหม่ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั ในพื้นที่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด (3) จานวนธุรกิจเกิดใหม่ดา้ นเทคโนโลยี
มีจานวนธุรกิจ
ดิจิทัล
เกิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้าน
การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
อย่างน้อย 5
ประเภทธุรกิจ
(อาทิ smart
lighting IoT
smart
parking เป็น
ต้น)

มีจานวน
ธุรกิจเกิด
ใหม่ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้าน
การพัฒนา
เมือง
อัจฉริยะ
อย่างน้อย
10 ประเภท
ธุรกิจ (สะสม
จากปีก่อน)

2563
อ้นดับความ
พึงพอใจต่อ
การบริการ
สาธารณะที่รัฐ
และท้องถิ่น
จัดให้เพิ่มขึ้น

2564
อ้นดับความพึง
พอใจต่อการ
บริการ
สาธารณะที่รัฐ
และท้องถิ่นจัด
ให้เพิ่มขึ้น

มีจานวนธุรกิจ
เกิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้าน
การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
อย่างน้อง 15
ประเภทธุรกิจ
(สะสมจากปี
ก่อน)

มีจานวนธุรกิจ
เกิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในด้าน
การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
อย่างน้อย 20
ประเภทธุรกิจ
(สะสมจากปี
ก่อน)

กิจกรรมขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ 1 จัดประกวด การสร้างเมืองอัจฉริยะ
1.1 แนวทางการดาเนินการ
ให้หน่วยภาครัฐมีการจัดกิจกรรมประกวด การสร้างเมืองอัจฉริยะ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น
โดยจูงใจให้ผู้ที่ชนะการประกวดเป็นเจ้าภาพดาเนินการสร้างเมืองอัจฉริยะในพื้นที่นาร่อง ซึ่งจะช่วยให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับอนาคต ที่ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม
1.2 ผลลัพธ์
เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริ หารเมือง ผู้ อยู่อาศัยและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกัน
ออกแบบเมืองตามแบบฉบับของตน มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ และได้งบประมาณตั้ง
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ต้นในการดาเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริ ง สามารถขยายผลไปยังเมืองที่มีลักษณะปัญหาและความต้อ งการ
คล้ายกันได้
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กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนให้มีหน่วยงานเมืองอัจฉริยะ (smart city office) เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับ
เมือง
2.1 แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้การสร้างและดาเนินการเมืองอัจฉริยะมีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง มีรูปแบบการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ลดความซ้าซ้อน และให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหน่วยงานภายในด้วยกันและหน่วยงาน
ภายนอก จาเป็นต้องมี (1) หน่วยงานกลางระดับประเทศที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย มาตรฐาน หลั กการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเมือง สามารถแบ่งปันทรัพยากรกันได้ และมองเห็นภาพรวมของ
สถานะและปัญหาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งประเทศ และ (2) หน่วยงานเมืองอัจฉริยะในระดับเมือง เพื่อทา
หน้าที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในระยะยาว ได้แก่ การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย การออกแบบ การศึกษา
การพัฒนา การลงนามบันทึกความร่วมมือกับเมืองอื่น และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น
2.2 ผลลัพธ์
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีทิศทางที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการของเมือง ไม่ซ้าซ้อน สามารถ
เชื่อมโยงได้กับเมืองอื่น ทาให้สามารถวิเคราะห์ ภาพรวมของเมืองอัฉริยะในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศได้
มี guideline และมาตรฐานกลางทาให้ง่ายต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 3 ปฎิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
3.1 แนวทางการดาเนินการ
บูรณาการกฎหมายทั้งระบบ ด้วยการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จัดกลุ่ม
กฎหมายที่ต้องบั ญญัติขึ้น ใหม่ ปรั บ ปรุ งกฎหมายบางฉบับ ยกเลิ กกฎหมายที่เป็นอุปสรรค โดยมุ่งเน้นให้
กฎหมายนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวฏิบัติสากล ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนในการร่วมทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาหรับเมืองอัจฉริยะ
3.2 ผลลัพธ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล เมื่อกฎหมายมีบทบัญญัติที่ชัดเจน กาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน ใน
ขณะเดียวกันก็พิจารณาแก้ไขให้กฎหมายเดิมไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้งานดิจิทัล
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และเปิดข้อมูล (open data)
4.1 แนวทางการดาเนินการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดเก็บข้อมูล ของเมืองรูปแบบต่างๆ ทั้งจาก IoT sensor จาก social media
จาก CCTV จาก GPS หรือจากดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆ และกาหนดหน่วยงานที่รับผิ ดชอบในการดูแลและ
จัดเก็บข้อมูลในระดับเมืองและระดับประเทศ โดยต้องเปิดข้อมูลและจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงที่สะดวกให้แก่
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หน่วยงานอื่นทั้งรัฐและเอกชนสามารถนาข้อมูลในส่วนที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่น คง ไปสร้างให้เกิดประโยชน์หรือ
ต่อยอดบริการต่างๆ โดยมีรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่ม start up และ SMEs ต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้และนาไปทาธุรกิจได้
4.2 ผลลัพธ์
เกิดบริการที่เป็นประโยชน์และยั่งยืน สาหรับเมืองอัจฉริยะโดยเจ้าของข้อมูลไม่จาเป็นต้องลงทุน
ดาเนินการเอง ทาให้มีบริการสาหรับเมืองอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น ทาให้ start up และ SMEs มีโอกาสในการ
สร้างงานและรายได้ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่ 5 จัดงาน conference ระดับประเทศและระดับสากล
5.1 แนวทางการดาเนินการ
จั ดงาน Conference ระดับ ประเทศและระดับสากล และให้ การสนับสนุนผู้ จัดงานรายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ
5.2 ผลลัพธ์
เป็ น การกระตุ้ น ให้ ค นในประเทศได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ และได้ รั บ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งความรู้ทั่วโลก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตั้งแต่ต้น
น้าถึงปลายน้า
กิจกรรมที่ 6 ผลักดันเมืองต้นแบบด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development and
Innovation: RDI)
6.1 แนวทางการดาเนินการ
สร้างเมืองต้นแบบ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการคิด ออกแบบ ดาเนินการสร้าง ประเมินผล โดยจัดทา
เมืองต้นแบบอย่างน้อย 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขนาดกลาง ได้แก่ หนองคาย และขนาดเล็ก
ได้แก่คลองหลวง เป็นต้น โดยนานวัตกรรมด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จาเป็นต้องมีการทา R&D โดยอาจจะทา
R&D ร่วมกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เหมาะกับเมือง
6.2 ผลลัพธ์
เป็ น ต้ น แบบให้ เ มื อ งที่ มี ลั ก ษณะขนาดใกล้ เ คี ย งกั น ได้ เ ลี ย นแบบ น าไปปรั บ ใช้ โดยเฉพาะ
กระบวนการคิด ออกแบบ สร้างนวัตกรรม
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ตารางสรุปกิจกรรมวาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ผลลัพธ์
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 จัดประกวดและ
อบรม การสร้างเมืองอัจฉริยะ

แนวทางการดาเนินงาน

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561)
1.1 กาหนดขอบเขตและเป้าหมาย
1.1.1 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
1.2 ตั้งกรรมการเพื่อกาหนดรูปแบบและกติกา ต้นแบบอย่างน้อย 10 โครงการ
1.3 จัดสรรงบประมาณ (รางวัล)
1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดตัวโครงการ
และเริ่มดาเนินการ
1.5 สร้างเครือข่าย โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้บริหารเมือง รัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
1.6 จัดอบรมให้ความรู้
1.7 ตัดสินโครงการและมอบรางวัล พร้อม
ติดตามผลเพื่อต่อยอด

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2564)
1.1.2 มีเมืองอัจฉริยะสาเร็จ
อย่างน้อย 6 แห่ง

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ผลลัพธ์
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนให้มี
หน่วยงานเมืองอัจฉริยะ
(smart city office) เกิดขึ้น
ในระดับประเทศและระดับเมือง

แนวทางการดาเนินงาน

2.1 จัดตั้งหน่วยงานกลางของประเทศด้าน
เมืองอัจฉริยะ เพื่อการกาหนดนโยบายเมือง
อัจฉริยะของประเทศ กาหนด มาตรการ
มาตรฐานกลาง และฐานข้อมูลกลาง เพื่อเก็บ
รวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเมือง

2.2 จัดตั้งหน่วยงานเมืองอัจฉริยะในแต่ละ
พื้นที่ ให้มีความเป็นอิสระในการกาหนด
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของเมืองเอง มี
งบประมาณที่จัดสรรสาหรับหน่วยงานนี้
โดยเฉพาะและมีอานาจในการสั่งการ
หน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือ
กิจกรรมที่ 3 ปฎิรูปกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ

3.1 บูรณาการกฎหมายทั้งระบบ ด้วยการ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีม่ ีอยู่ใน

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561)
2.1.1 หน่วยงานกลางของรัฐที่มี
อานาจในการกาหนดนโยบาย
ภาพรวมของเมืองอัจฉริยะใน
ประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
5 ปี Digital Thailand :
และสนับสนุน
Inclusion
(ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2564)
2.1.2 การสร้างเมืองอัจฉริยะทาได้ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
อย่างมีระบบแบบแผน มีการ
เศรษฐกิจและสังคม
เชื่อมโยงข้อมูล มองเห็นภาพรวม กระทรวงมหาดไทย
ของประเทศ มีการแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์สร้างเป็น guideline
และแบ่งปันทรัพยากรเพื่อประหยัด
งบประมาณ เช่น การใช้ software
ร่วมกันบน cloud

2.2.1 หน่วยงานเมืองอัจฉริยะของ 2.2.2 หน่วยงานท้องถิ่นมีความ
เมือง ที่มีอิสระในการกาหนดทิศทาง คล่องตัวในการปรับเปลี่ยน หรือสร้าง
ของตนเอง
บริการทีต่ อบโจทย์ความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
สามารถบูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว
สามารถสั่งการข้ามหน่วยงานได้
3.1.1 เกิดการร่วมทุนสร้างเมือง กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
อัจฉริยะ พร้อมมีรูปแบบทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม
ที่ไม่ขัดกับกฎหมาย เช่น การ
ประสานงานกับหน่วยงาน
7

ผลลัพธ์
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการ
จัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล
และเปิดข้อมูล (open data)

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
5 ปี Digital Thailand :
และสนับสนุน
Inclusion
(ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2564)
ปัจจุบัน และจัดกลุม่ กฎหมายที่ตอ้ งบัญญัติขึ้น
outsource งานบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
ใหม่ ปรับปรุง หรือยกเลิก
การจ่ายค่าปรับให้เอกชน
ดูแลกฎหมายแต่ละฉบับ
ดาเนินการ
3.2 ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และ
3.2.1 ชุดกฎหมายที่ได้รับการ
3.2.3 ชุดกฎหมายที่ครบถ้วน
บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมที่เอื้อต่อการพัฒนา ปรับปรุง
ชัดเจนบังคับใช้อย่างมี
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจากกฎหมายที่มีอยู่ 3.2.2 กฎหมายฉบับใหม่ที่เหมาะสม ประสิทธิภาพ
ณ ปัจจุบัน เพื่อกาหนดกรอบปฏิบตั ิที่
ต่อบริบทการขับเคลื่อนประเทศ
เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
3.3 ติดตามและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
4.1 ตรวจสอบ รวบรวม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4.1.1 รายงานสรุปกลุม่ ข้อมูลที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
กับเมืองอัจฉริยะ
พร้อมเปิด
เทคโนโลยีประสาน
4.2 จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่จาเป็นเพิ่มเติม ซึ่ง 4.2.1 ชุดมาตรฐานข้อมูลและการ
4.2.2. start up และ SMEs สร้าง หน่วยงานร่วมที่เกี่ยวข้อง
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน เชื่อมโยง
ธุรกิจบริการสาหรับเมืองเพิ่ม
เพื่อกาหนดและจัดทา
ระบบต่างๆ ในภาพรวม
4.3.1 มาตรการ/แนวปฏิบัติการ
มากขึ้น
มาตรฐานที่จาเป็นเพื่อ
4.3 ตั้งกรรมการเพื่อกากับดูแลข้อมูลเปิด
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
นาไปใช้ในรูปแบบเดียวกัน
ภาครัฐด้วยกัน
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561)
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ผลลัพธ์
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 จัดงาน
conference ระดับประเทศ
และระดับสากล

กิจกรรมที่ 6 ผลักดันเมือง
ต้นแบบด้วยการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม (Research

แนวทางการดาเนินงาน

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561)
4.4 สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐเปิดข้อมูล เพื่อให้ 4.4.1 บริการใหม่ๆ สาหรับเมือง
มีการนาไปต่อยอดบริการ
อัจฉริยะบนฐานของข้อมูลเปิด
4.4 ประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้งาน
4.5 จัดเก็บข้อมูลของเมืองในทุกมิติ
4.5.1 ฐานข้อมูลเมืองในทุกมิติ
5.1 จัดงาน smart city ในระดับประเทศหรือ 5.1.1 งาน smart city ประจาปี
ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงาน เพื่อรวบรวมความก้าวหน้า และ
เพื่อกระตุ้นในเกิดความตระหนัก และสร้าง
ผลงานของเมืองต่างๆ นามาแบ่งปัน
เครือข่ายในวงการนี้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ร่วมกันทั้ง
นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2564)

5.1.2 มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เตรียมนามาจัดแสดงในงาน
5.1.3 เอกชนให้ความร่วมมือกับ
เมืองเพื่อทาเป็น showcase ใหักับ
ตนเอง

5.2 เป็นเจ้าภาพงาน smart city ในระดับ
สากล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเมือง
อัจฉริยะให้เกิดผลจริง พร้อมในการเป็น
เจ้าภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ สร้างพันธมิตร
6.1 ให้ทุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ด้านเมืองอัจฉริยะ
6.2 ผลักดันให้มีธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

6.1.2 เมืองต้นแบบขยายผลอย่าง
ต่อเนื่องดัวยตัวเอง
6.2.3 มีจานวนธุรกิจเกิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ในพื้นที่การพัฒนา

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

สานักงานสถิติแห่งชาติ
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาชน

5.2.1 งาน smart city ระดับสากล
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
5.2.2 เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาค
6.1.1 เมืองต้นแบบ 3 ขนาด
6.2.1 มีจานวนธุรกิจเกิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ในพื้นที่การพัฒนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาชน
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ผลลัพธ์
กิจกรรม

Development and
Innovation: RDI)

แนวทางการดาเนินงาน

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561)
เมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย 10
ประเภทธุรกิจ
6.3 กาหนดเป็นพื้นที่นาร่อง เพื่อสร้างต้นแบบ 6.3.2 guideline และการฝึกอบรม
ในเมือง 3 ชนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) โดยกาหนด การเปิดให้ดูงานเยี่ยนชมเมือง
มาตรการในการคัดเลือกที่เหมาะสม
ต้นแบบต่างประเทศให้ความสนใจ
6.4 ผลักดันให้เมืองต้นแบบเข้าประกวดในเวที ลงทุนทั้งในประเทศและในภูมิภาค
สากล
เพิ่มขึ้น
6.5 ถ่ายทอดเมืองต้นแบบไปยังเมืองต่างๆ ที่มี
ขนาดใกล้กัน

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2564)
เมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย 15
ประเภทธุรกิจ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

6.5.1 มีเมืองที่ต้องการเลียนแบบ
และทาตามอย่างได้ผล
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