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ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมอืงน่าอยู่อัจฉริยะ  
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ และ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมืองในจังหวัด ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงาน 
และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 
เป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ  ต่อยอดจากการเป็น 
เมืองน่าอยู่ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ 
อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 
เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ

และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม”และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)” 

เป้าหมาย 2 “ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี”และใช้
ตัวชี้วัด คือ “แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ านวน)”  

เป้าหมาย 3 “ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง”และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วน GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561-  2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

พื้ นที่ และเมื อง 
น่าอยู่อัจฉริยะ 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

06000101 เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 25 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 15 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 15 

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่  ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผัง
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคด ี

แผนผั งภู มิ นิ เ วศระดั บภาค 
(จ านวน) 

06000201 มีแผนผังภูมิ
นิเวศ 1 ภาค 

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้นอีก 

1 ภาค 

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้นอีก 

2 ภาค 

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้นอีก 

2 ภาค 

ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง สั ดส่ วน  GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวย
ที่ สุ ด ต่ อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

06000301   ไม่เกิน 3 เท่า ไม่เกิน 3 เท่า ไม่เกิน 3 เท่า 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ (1) แผนย่อย 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 

1) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
ปัจจุบันประเทศไทยเน้นการพัฒนาเมืองหลวงโดยขาดการพัฒนาเมืองในภูมิภาค ส่งผลให้เกิด

ปรากฏการณ์เมืองโตเดี่ยว ทรัพยากรในเมืองและการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการถึงขีดจ ากัด ไม่สามารถรองรับอุปสงค์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้ ขณะที่  
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ขณะที่แนวโน้มการพัฒนาเมืองในประเทศต่าง ๆ ในอนาคตจะเป็นการพัฒนา
เมืองขนาดกลาง (ประชากร 7 แสน - 2 ล้านคน) ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ 
ขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเป็นสัดส่วนส าคัญของเศรษฐกิจโลก  

ดังนั้น แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลางในภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น สร้างงาน และให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอ  
และทั่วถึง 

เป้าหมาย 1 “เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติ” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย 
และพื้นที่เฉพาะ” และ “จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา” และ “จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมือง 
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ” 

แนวทางการพัฒนา 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม และผลักดัน
การพฒันาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

(1) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ 
กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต  
ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ 
โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขั นได้ในระดับนานาชาติในยุค 4.0 เพื่อขยาย 
ขีดความสามารถการให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัว
มากขึ้น และ  
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(2) เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน และ
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพื้นที่โดยรอบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่
และลดความเหลื่อมล้ า  

 ก าหนดขนาดของการบริหารจัดการประชากรในพื้นที่ให้เหมาะสม คือ ประมาณ 3 - 5 ล้านคน 
เพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแหล่งจ้างงานในพื้นที่ และจัดบริการที่มีคุณภาพ  
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในพ้ืนที่ในการก าหนดทิศทางและบริหารจัดการพื้นที่
ได้อย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม เน้นกรอบการเป็นเมืองที่ มีความน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มโดยยังคงรักษา 
อัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์  
ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดก  
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
และน าแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่มาใช้ เช่น หลักการออกแบบเพื่อทุกคน หลักการเมืองกระชับ การเติบโต
สีเขียว แผนผังภูมินิเวศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการกระจ ายความเจริญจาก 
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1) พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถใน
การแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปีที่ 1 - 5 พัฒนา 6 เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 
กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1.1) จัดท าแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของ 
แต่ละเมือง จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น  
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท าแผนผัง 
ภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเมืองชั้นในเพื่อลด
ปัญหาการกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน 
ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(1.2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง 
รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อ
การลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และน าเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง 

(1.3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศไทย  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติยุค 4.0 โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจในพื้นที่ 
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(1.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็น เลิศทางการแพทย์และ
การศึกษาซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอ านวยความสะดวก 
ในการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม 

(1.5) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย 
ขยะ และมลพิษที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมการสร้างอาคารที่ได้
มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน รวมทั้งมีการพัฒนา
และสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
การบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่  เพื่อให้เกิดการกระจาย 
ความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคได้ ดังนี ้

ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และ
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่
โดยรอบ โดยช่วงปีที่ 6 - 10 พัฒนาพื้นที่เมืองเชียงรายและพิษณุโลก ช่วงปีที่ 11 - 15 พัฒนาพื้นที่เมืองนครสวรรค์
และน่าน และช่วงปีที่ 16 - 20 พัฒนาพื้นที่เมืองล าปาง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ การเกษตร
มูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม แก่พื้นที่โดยรอบ 
โดยช่วงปีที่ 6 - 10 พัฒนาพ้ืนที่เมืองนครราชสีมา มุกดาหารและหนองคาย ช่วงปีที่ 11 - 15 พัฒนาพ้ืนที่เมือง
อุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ และช่วงปีที่ 16 - 20 พัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด และสกลนคร  

ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ โดยช่วง
ปีที่ 6 - 10 พัฒนาพื้นที่เมืองพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี ช่วงปีที่ 11 - 15 พัฒนาพื้นที่เมืองสระบุรี และช่วง
ปีที่ 16 - 20 พัฒนาพื้นที่เมืองราชบุร ี

ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร 
และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ โดยช่วง 
ปีที่ 11 - 15 พัฒนาพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานี และช่วงปีที่ 16 - 20 พัฒนาพื้นที่เมืองกระบี่และยะลา 

โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
(2.1) จัดท าแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ของ 

แต่ละเมือง จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น 
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท า
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ผังภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพื้นที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(2.2) ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองขนาดกลางให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน โดยพัฒนา
โครงข่ายถนนให้ทั่วถึง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ และ
ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต  

(2.3) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ อาทิ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยว เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างงานให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานท าต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่โดยรอบ 

(2.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของคน
ทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ  

(2.5) มีการวางแผนเพื่อสงวนและรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการรุกล้ า
พื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
และสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(3) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการเมือง  
ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

(4) จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 
การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย 
พื้นที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

(5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ  
ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและ
กฎระเบียบใหม่ให้เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 

2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  

จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดท าแผนผัง
ภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
ของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดท า  
ผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม การจัดท าแผนผังพื้นที่เขตเกษตร
เศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก การจัดท าผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  
ครอบคลุมถึงการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนก าหนดให้ภาครัฐ
เป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ การฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้ อมกับ 
การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนากลไก
ค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดก  
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 1 “เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้
มาตรฐาน” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” เป้าหมาย 2 
“ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม” และใช้ตัวชี้วัด คือ “พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา 
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพืน้ที่” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่  
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่ งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ พื้นที่พิ เศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดท า และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 

2.2) จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท  
พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด  
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เขตพื้นที่ส าหรับเป็นพื้นที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพื้นที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ 
พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ โดยก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมิ
นิเวศ และจัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะ
ส าหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น 

2.3) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว พื้นที่
ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงาน/องค์กร 
ที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

2.4) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล  
โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล 

2.5) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 
โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
ในพื้นที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้ง
จัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ  
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิจัย จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและ
มาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น 
พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นที่  
สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ   

  
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 

ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มี
การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

06010101 6 เมือง  
(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น เมืองในพื้นที ่
ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 

ภาคตะวันออก สงขลา ภูเก็ต) 

   

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ 

จ านวนเมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการ
พัฒนา 

06010102  7 เมือง  
(เชียงราย กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 

พิษณุโลก นครราชสีมา 
หนองคาย และมุกดาหาร) 

7 เมือง  
(สุราษฎร์ธานี น่าน 

อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ นครสวรรค์ 

และสระบุรี) 

6 เมือง  
(ร้อยเอ็ด สกลนคร 
กระบี่ ยะลา ราชบรุี 

และล าปาง) 

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ 

จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองอัจฉริยะ 

06010103 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม ่ขอนแกน่ สงขลา 

ภูเก็ต) 

4 เมือง 4 เมือง 4 เมือง 

แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

06020101 5 เมือง  
(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต) 

12 เมือง  
(เมืองระยะที่ 1 และ 2) 

19 เมือง  
(เมืองระยะที่ 1 - 3) 

25 เมือง  
(เมืองระยะที่ 1 - 4) 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และ 
ภูมิวัฒนธรรม 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

06020201 อย่างน้อยใน 3 จังหวัด  
ของ 1 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างนอ้ย 
ใน 3 จังหวัด ของ 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างนอ้ย 
ใน 6 จังหวัด ของ 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างนอ้ย 
ใน 6 จังหวัด ของ 2 ภาค 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

 

Y2  แผนแม่บทฯ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) ยังไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
องค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใดๆ เนื่องจาก ในต่างประเทศจะลงรายละเอียดในการด าเนินการ
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า เช่น การให้ประชาชนมีบทบาทในการวางแผนและการจัดการเมือง 
หรือการสร้างพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนเข้าถึงได้ ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงคนพิการ ดังตัวช้ีวัดของ UNSDGs  
ที่  11 .3 .2  Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning 
and management that operate regularly and democratically และ 11.7.1 Average share of the built-
up area of cities that is open space for public use for all, by sex, age and persons with disabilities 

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ านวน) ยังไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การ
ระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ เนื่องจากแผนผังภูมินิเวศเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและ
พัฒนาเมืองในแต่ละประเทศ จึงไม่มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วน GPP per 
capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 
พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ แต่มี 
ความคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดของ UNSDGs ที่ 10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ใน 
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 

 

Y1.1  แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมายที่ 1 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า 

ในทุกมิติ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 1 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 2 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการพัฒนา ตัวชี้วัดที่เกีย่วข้อง
ตัวที่ 3 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ยังไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การ
ระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ  
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Y1.2  แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนเิวศที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นตัวชี้วัดนี้พิจารณา
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งก่อสร้าง การใช้พื้นที่ ด้านการขนส่ง 
ด้านน้ ารวมถึงสุขอนามัย ด้านการจัดการของเสีย คุณภาพอากาศและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยอาจน าเสนอ 
ค่าตัวชี้วัดในรูปของตัวเลขหรือแถบข้อมูลเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยทั่วโลก มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับ
ตัวชี้วัดที่พัฒนาโดย Economist Intelligence Unit (EIU) ร่วมกับ Siemens และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น
จาก African Development Bank, Cambridge University, CITYNET (Regional Network of Local Authorities 
for the Management of Human Settlements), European Commission, Ford Foundation, Harvard 
University, ICLEI (Local Governments for Sustainability), ISOCARP (International Society of City and 
Regional Planners), Inter-American Development Bank, Karlsruhe University, Natural Resources Defense 
Council, New York University, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), 
Regional Plan Association, Technical University Munich, UN-Habitat, University of Pennsylvania, 
URBACT, Vienna Institute for Urban Sustainability, World Bank โดยมีเมืองมากกว่า 120 เมืองในยุโรป ละติน
อเมริกา เอเซีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา รวมไปถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ใช้ตัวชี้วัดนี้  

รายละเอียดตัวชี้วัด “The Green City Index” ของหน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย 
Economist Intelligence Unit (EIU) ร่วมกับ Siemens  

 ค านิยาม ตัวชี้วัดที่ประเมินว่าเมืองนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม ่
 หน่วยวัด คะแนน 
 วิธีการค านวณ พิจารณาหลายด้าน ทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้านพลังงาน  

ด้านสิ่งก่อสร้าง การใช้พื้นที่ ด้านการขนส่ง ด้านน้ ารวมถึงสุขอนามัย ด้านการจัดการของเสีย คุณภาพอากาศ
และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

 การจัดเก็บ รายป ี
เป้าหมายที่ 2 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ พื้นที่ที่มี 

การด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้อง
กับประเทศใด ๆ  

ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดของต่างประเทศมากนัก เนื่องจากในประเทศไทยให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เช่น เมืองที่ได้รับ 
การพัฒนา แต่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยตัวชี้วัดในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่จะเน้นในการประเมินผลการด าเนินงานของเมืองในด้านต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

เป้าหมายของตา่งประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ

คล้ายคลงึกับของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ประเด็นพื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่ าการลงทุนในเมือง
เป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 

06000101 - x x x x x 

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค 
(จ านวน) 

06000201 - ส านักนโยบายและ
แผน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

x x x x 

ประเด็นพื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง สัดส่วน GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่
รวยที่สุด ต่อ GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่
จนที่สุด 

06000301 - ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาต ิ

x x x x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

เป้าหมายของตา่งประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ

คล้ายคลงึกับของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

แผนย่อยการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 
 

เมืองในพื้นที่ เป้ าหมายที่ ได้ รับการพัฒนา  
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าใน
ทุกมิต ิ
 
 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ มีการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

06010101 จ านวน
เมือง 

ส านักงานเมือง
อัจฉริยะประเทศไทย 
(ส านักงานสง่เสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล) 

x x 
 
 
 

x x 
 
 
 

จ านวนเมืองขนาดกลางที่ที่
ได้รับการพัฒนา 

06010102 จ านวน
เมือง 

ส านักงานเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย (ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

x x x x 

จ านวนเมืองที่ ได้รับการ
พัฒนาเมืองให้ เป็นเมือง
อัจฉริยะ 

06010103 จ านวน
เมือง 

ส านักงานเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย (ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

x x x x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

เป้าหมายของตา่งประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

แผนย่อยการพัฒนา
พื้นที่ เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุ ตสาหกรรมเชิ ง
นิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

จ านวนเมื องคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

06020101 จ านวน
เมือง 

 x The Green City 
Index 

ตัวชี้วัดนี้พิจารณาหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการปล่อย 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์  

ด้านพลังงาน  ด้านสิ่งกอ่สร้าง การใช้
พื้นที่ ด้านการขนส่งด้านน้ ารวมถึง
สุขอนามัย ด้านการจัดการของเสีย 
คุณภาพอากาศและธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม โดยอาจน าเสนอค่า
ตัวชี้วัดในรูปของตัวเลขหรือแถบ

ข้อมูลเปรียบเทยีบจากค่าเฉลี่ยทัว่โลก 

ตัวชี้วัดนี้พัฒนาโดย 
Economist Intelligence Unit 
(EIU) ร่วมกบั Siemens และ

ผู้เชี่ยวชาญจากทัว่โลกไม่ว่าจะ
เป็นจาก African 

Development Bank, 
Cambridge University, 

CITYNET (Regional Network 
of Local Authorities for the 
Management of Human 
Settlements), European 

Commission, Ford 
Foundation, Harvard 
University, ICLEI (Local 

Governments for 
Sustainability), ISOCARP 

(International Society of City 
and Regional Planners), Inter-

American Development 
Bank, Karlsruhe University, 
Natural Resources Defense  
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กบัเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

เป้าหมายของตา่งประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

         Council, New York 
University, OECD 

(Organisation for Economic 
Cooperation and 

Development), Regional 
Plan Association,Technical 
University Munich, UN-
Habitat, University of 

Pennsylvania, URBACT, 
Vienna Institute for Urban 

Sustainability,  
World Bank โดยมเีมือง

มากกว่า 120 เมืองในยโุรป 
ละตินอเมริกา เอเซีย อมเริกา
เหนือ แอฟริกา รวมไปถึง

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ใช้
ตัวชี้วัดนี ้
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

เป้าหมายของตา่งประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีาร
จัดเก็บ เปน็ตน้ 

แผนย่อยการพัฒนา
พื้นที่ เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุ ตสาหกรรมเชิ ง
นิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และ
ภูมิวัฒนธรรม 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวน
รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม  
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หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะหช์่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวช้ีวัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวช้ีวัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม  
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์  
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมือง 
น่าอยู่อัจฉริยะ ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุม
กลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้ง 
ที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และเข้าหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึง
ความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)  /  / 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าทุนจดทะเบียนของ
นิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย 

  /  

ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคด ี

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ านวน) /   / 

ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 
สุดท้ ายที่ รวยที่ สุ ด ต่อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

เมืองในพื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

/  /  

แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

เมืองในพื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ

จ านวนเมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการพัฒนา /   / 

แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

เมืองในพื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ

จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ 

/   / 
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

เมืองมีระบบจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
มลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและ
ได้มาตรฐาน 

จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

/   / 

แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และ
ภูมิวัฒนธรรม 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่

/   / 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ (6) 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริ ญ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
Code 06000101: ตัวชี้วัด มูลค่าการลงทนุในเมืองเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 06000101_1: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน  
 พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่อยู่ในเมืองเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย เมืองศูนย์กลาง 

ทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลาง ดังนี้ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
  ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพืน้เมืองเป้าหมายปีปัจจุบัน 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 12 53 35 
Measurable 35 41 24 
Controllable 60 40 0 
Affordable 31 69 0 
Comparable 38 38 25 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดสามารถวัดได้ แต่ไม่สะท้อนถึงค่าเป้าหมาย เนื่องจากการวัดที่มูลค่าการลงทุนไม่ได้บ่งบอกว่า  ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันสูงขึ้น หรือท าให้เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมถึงไม่ได้สะท้อนถึงการกระจายค วามเจริญทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ไม่เหมาะสมเนื่องจากไปสอดคล้องกับเปา้หมาย   
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดเทียบเคียงเพื่อน าเสนอความก้าวหน้าของแผนโดยส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เลือกใช้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเจริญทางเศรษฐกิจเฉพาะในมิติของการลงทุน แต่ยังไม่สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ที่ปรึกษาเห็นด้วยที่มีการน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดทดแทนในระยะแรก 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลและจัดท า Baseline เพื่อก าหนดค่าเป้าหมายต่อไป 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

จากการรวบรวมข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัดนี้ เบื้องต้นที่ปรึกษาก าหนดดังน าเสนอในตารางค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
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Code 06000101_1: ตัวชี้วัดทดแทน อัตราการขยายตัวของมูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในพืน้ที่เป้าหมาย 
นิยามของตัวชี้วัด  

 มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในเมืองเป้าหมาย หมายถึง มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่อยู่ในเมืองเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย เมืองศูนย์กลาง 

ทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลาง ดังนี้ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก  
วิธีการค านวณ 

ร้อยละผลรวมมูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมายเทียบกับปีฐาน (2560)  หน่วย ร้อยละ 
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า 
ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลใน
พื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ) 

มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล
ในพื้นที่เป้าหมาย 

ล้านบาท /  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดขอนแก่น     59,805 63,215 68,574 71,946 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่     137,795 148,506 161,709 167,362 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดสงขลา     106,846 110,261 115,824 123,299 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดภูเก็ต     146,138 156,002 165,132 169,392 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดระยอง     570,007 583,556 620,979 618,798 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดชลบุรี     1,045,764 1,082,477 1,129,013 1,161,964 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดฉะเชิงเทรา     158,124 175,380 181,460 188,394 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดสมุทรสาคร     181,589 193,568 294,233 212,381 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดสมุทรปราการ     666,873 703,177 715,038 797,702 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดปทุมธานี     437,331 452,169 465,719 470,042 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดนนทบุรี     393,273 432,187 433,985 467,069 
มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในจังหวัดนครปฐม     117,863 125,521 130,753 140,316 
กทม.     10,809,162 10,792,307 12,388,564 12,943,678 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนมูลค่าทุนจด
ทะเบียนของนิติบุคคล
ในพื้ นที่ เ ป้ าหมาย  
(ร้อยละเทียบปีฐาน) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ 
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 
ก าหนดขึ้นโดยที่ปรึกษา 

     

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

ผลการด าเนินงาน      1.27 13.58 16.01      
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เป้าหมาย: ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 
Code 06000201: ตัวชี้วัด แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ านวน) 
นิยามของตัวชี้วัด   

แผนผังภูมินิเวศ คือ ผลลัพธ์ของการบูรณาการระหว่างแผนผังและภูมินิเวศ โดย 
แผน คือ แผนพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน  
ผัง คือ ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ  

(มาตรา 8 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562)  
ภูมินิเวศ หมายถึง รูป สัณฐาน สภาพ ระบบความสัมพันธ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของ ดิน แหล่งน้ า อากาศ จนถึงพืชพรรณสิ่งมีชีวิต  

ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นภูมินิเวศสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงพื้นที่อนุรักษ์แหล่งโบราณค ดี มรดกทางสถาปัตยกรรม  
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ซึ่งเป็นภูมินิเวศวัฒนธรรม 

ดังนั้น แผนผังภูมินิเวศ คือ แผนแสดงความสัมพันธ์ในการพัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด ารงอยู่ ของสิ่งมีชีวิต โดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งโบราณคดี โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท พื้นที่ เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม 
ที่เหมาะสม ใช้เขตพื้นที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศเป็นยุทธศาสตร์และกระบวนการการสร้างความสมดุล และการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และ  
การพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งแผนผังภูมินิเวศตั้งอยู่บนฐานของระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมของทุกภาคีมิใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อผลประโยชน์
ของคนรุ่นปัจจุบัน แต่เพ่ือคุณภาพชีวิตและผลประโยชน์ของชนรุ่นหลังด้วย 

**ปัจจุบันส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
เชิงนิเวศ ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่มีตัวอย่างแผนผังภูมินิเวศในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น ทางภาคเหนือ เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)       ประเด็นที่ 6 พื้นที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
การแบ่งพื้นที่ท าแผนผังภูมินิเวศได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะ ภูมิประเทศเป็นส าคัญ แต่ก็ได้น าลักษณะทางด้านภูมิอากาศ วัฒนธรรมด้านเชื้อชาติ ภาษา และ

ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภูมิภาค ในส่วนของขั้นตอนการจัดท า จะเริ่มตั้ งแต่ 
การรวบรวม ทบทวน ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต จากข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ ยวข้อง โดยพิจารณาข้อมูล
จากฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเพิ่มเติมข้อมูลที่มี
ความจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการจัดแผนผังภูมินิเวศ รวมถึงการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่การส ารวจและจัดท า  
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ตัวอย่างผังแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของภาคเหนือ 
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ตารางการวิเคราะหเ์พื่อจัดท าแผนผังภูมินเิวศ 
ค าส าคัญ การวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนผังภูมินิเวศ 

ภูมินิเวศ  
พื้นที่ราบน้ าท่วมถึง  พื้นที่ในกลุ่มธรณีสัณฐานประเภทที่ราบน้ าท่วมถึง 
พื้นที่ลาดตะพักน้ า  พื้นที่ในกลุ่มธรณีสัณฐานประเภทลานตะพักน้ า  
พื้นที่ลาดเนินเขา  
 

พื้นที่ลาดเนินเขาที่มีความลาดชันน้อยกว่า ร้อยละ 35 ที่เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยทั่วไป จนถึงต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดิน
และน้ าในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน  
 

พื้นที่ลาดเนินที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ซึ่งใช้ในการก าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐในกฎหมายที่ดิน และในเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากมีความลาดชันสูง เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายได้ง่าย (และตามแนวทางการตรวจสอบที่เขา ภูเขา และ
ที่ลาดชันเฉลี่ยเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เพื่อการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน) 

พื้นที่สูงและภูเขา  พื้นที่สูงที่มีความสูงจากพื้นที่โดยรอบมากกว่า 600 เมตรและมีความลาดชันสูง (พจนานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542) 
เขตการจัดการภูมินิเวศ  
เขตต้นน้ าล าธาร  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ที่ยังคงสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน 
เขตต้นน้ าล าธารที่มีการตั้งถิ่นฐาน/เกษตรกรรม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน (2561  - 2562) ระบุเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่น

ฐานหรือการท าการเกษตรกรรม 
เขตอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า  พื้นที่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เขตป่าสงวน  พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย 
เขตป่าสงวนที่มีการตั้งถิ่นฐาน/ 
เกษตรกรรม 

พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย ที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน (2561 - 2562) ระบุเป็นพื้นที่ที่มีการตั้ง
ถิ่นฐานหรือการท าการเกษตรกรรม 

เขตป่า/ป่าละเมาะ/ทุ่งหญ้า พื้นที่ที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน (2561 - 2562) ระบุเป็นพื้นที่เขตป่า/ป่าละเมาะ/ทุ่งหญ้า 
เขตเกษตรกรรม  พื้นที่ที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน (2561 - 2562) ระบุเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
เขตอุตสาหกรรม  พื้นที่ก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัด (ตัดพื้นที่ท่ีเป็นป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน) 
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ค าส าคัญ การวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนผังภูมินิเวศ 
เชตเมือง  พื้นที่ก าหนดเป็นเขตเมืองในผังเมืองรวมจังหวัด (ตัดพื้นที่ท่ีเป็นป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน) 
เขตชุมชน  พื้นที่ที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน (2561 - 2562) ระบุเป็นพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย 
เขตแหล่งน้ า  พื้นที่ที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน (2561 - 2562) ระบุเป็นพื้นที่แหล่งน้ า 
เขตการจัดการเฉพาะแหล่ง  
การจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ  
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  
 

ข้อมูลรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 

แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา  แหล่งธรณีวิทยาที่ได้รับการประเมินคุณค่าทางวิชาการและผ่านตามหลักเกณฑ์ 
พื้นที่แรมซาร์ไซต์  พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ในทะเบียนรายนามของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ 
พื้นที่สงวนชีวมณฑล  พื้นที่ระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก 
การจัดการแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์  
แหล่งโบราณสถาน  
 

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือ โดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์  
ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

แหล่งโบราณคดี  แหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ปรากฎในฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีของกรมศิลปากร 
อุทยานประวัติศาสตร์  บริเวณสถานที่ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
การจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
เมืองเก่า  
 

เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมี
ลักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติที่
รัฐบาลมีนโยบายการด าเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ 

ย่านชุมชนเก่า  พื้นที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม ทั้งที่เป็นเมืองหรือในพื้นที่ชนบท มี
พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดดังกล่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น
โครงสร้างของชุมชน ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์แวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรมภู มิปัญญา ประเพณี และ
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ค าส าคัญ การวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนผังภูมินิเวศ 
กิจกรรมของชุมชน ประกอบควบคู่กันอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง(Built Environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
(Natural Environment) 

ชุมชนที่มีอัตลักษณ์/ชาติพันธุ์ แหล่งวัฒนธรรม
พิเศษ  

เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมหรือเขตวัฒนธรรมพิเศษ ครอบคลุม พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยหรือพื้นที่ตั้งของ ชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเป็นกลุ่ม
ชุมชนพื้นที่เพื่อ การอยู่อาศัยนั้นมีความหมายมากกว่า “บ้าน” และ “ครอบครัว” แต่ครอบคลุมไปถึงความเป็น “ชุมชน” ซึ่งมีภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณค่าและกติการ่วมกัน ยังเน้นการคุ้มครอง พื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์ หรือ พื้นที่ทางจิต วิญญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่าง มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ และเป็นรากฐานของ กติกาเพื่อ ความเคารพในธรรมชาติ และเคารพในสิทธิ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

 
1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 95 - 5 
Measurable 59 41 - 
Controllable 42 - 58 
Affordable 50 - 50 
Comparable 29 - 71 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 จ านวนอาจไม่สะท้อนถึงคุณภาพแผนผัง 
 แผนผังควรเชื่อมโยงกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 ควรเพ่ิมนิยาม เรื่องคุณภาพและ implement 
 ค าว่าขอบเขตและสัดส่วนที่เหมาะสม ควรปรับให้เหมาะกับพื้นที่ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 

 

ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้ อมทั้ง 
ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

แ ผ น ผั ง ภู มิ นิ เ ว ศ
ระดับภาค 

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค แบ่งประเทศไทย
ออกเป็น 6 ภูมิภาค 

จ านวน  / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค แบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภูมิภาค         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
แผนผังภูมินิเวศ
ระดับภาค 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

     
มีแผนผงัภูมินิเวศ 1 ภาค มีแผนผงัภูมิ

นิเวศเพิ่มขึ้นอีก 
1 ภาค 

มีแผนผงัภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้นอีก 

2 ภาค 

มีแผนผงัภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้นอีก 

2 ภาค 
ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ลดลง 
Code 06000301: ตัวชี้วัด  สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 
นิยามของตัวชี้วัด   

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita) ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุดต่อ GPP Per Capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด 
หมายถึง อัตราส่วนของการน ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุดหาร มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว
ของกลุ่มจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด มาเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อบ่งชี้การกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและการวัดช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่าง
พื้นที่  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่แสดง
ยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของจังหวัดหรือผลรวมของมูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพื้นที่จังหวัด
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยกิจกรรมการผลิตหมายถึงการด าเนินงานของหน่วยผลิตโดยการน าปัจจัยการผลิตขั้นปฐมมาใช้ในการเปลี่ยนรูปเป็นสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ผลผลิตในรูปสินค้าหรือบริการชนิดใหม่ เช่น การแปรรูปสินค้า การท าเกษตรกรรม การให้บริการ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 ใช้การแบ่ง GPP Per Capita ของทุกจังหวัดในประเทศไทยในปีปัจจุบัน เป็น 5 กลุ่มเป็นสัดส่วนเท่ากัน (5 ควินไทล์) โดยเรียงล าดับกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per 
Capita ต่ าที่สดุ (ควินไทล์ที ่1) ถึงกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ 5)  

จากนั้น หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจงัหวัดที่มี GPP Per Capita ต่ าที่สุด (ควินไทล์ที่ 1) และหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita สูงทีสุ่ด (ควินไทล์ที่ 5)  
น าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ควินไทล์ที่ 1 ไปหารค่าเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดควินไทล์ที่ 5 โดยจะได้ค่าสัดส่วน GPP Per Capita ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด

ต่อ GPP Per Capita ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด (ก าหนดให้เป็นค่า X) แล้วน าไปเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 2.48  
กรณีที่ X = 2.48 แสดงค่าดัชนีเท่ากับ 100  
กรณีที่ X > 2.48 แสดงค่าดัชนีมากกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่เพิ่มขึ้น)  
กรณีที่ X < 2.48 แสดงค่าดัชนีน้อยกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 12 76 12 
Measurable 29 53 18 
Controllable 64 36 0 
Affordable 36 57 7 
Comparable 27 47 27 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากสามารถสะท้อนช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่ได้ 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 
20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 
20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

เท่า /  ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 

ที่มา: https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ  
GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

   6.4 6.65 6.47   

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ดส่ วน GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวย
ที่สุด ต่อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

     
     ไม่เกิน 

3 เท่า 
ไม่เกิน 
3 เท่า 

ไม่เกิน 
3 เท่า 

ผลการด าเนินงาน    6.4 6.65 6.47        
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แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย: เมอืงในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
Code 06010101: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งทีอ่ยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 
นิยามของตัวชี้วัด   
 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ หมายถึง โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ให้มี
ศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน
ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุค 4.0 เพื่อขยายขีดความสามารถ 
การให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น โดยในช่วงปีที่ 1 -5 พัฒนา 6 เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 
กรุงเทพ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต โดย มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้

(1) จัดท าแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของแต่ละเมือง  
(2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนในเมืองรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย  
(3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวสิาหกิจรูปแบบใหม่  
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ  
(5) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 เมืองได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน  Environment Economy Living Mobility และ People 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)       ประเด็นที่ 6 พื้นที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 41 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 41 29 29 
Measurable 47 12 41 
Controllable 38 31 31 
Affordable 38 38 23 
Comparable 31 23 46 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มี 
การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
และพื้นที่เฉพาะ 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มี 
การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
และพื้นที่เฉพาะ 

จ านวน /  ส านักงานเมืองอัจฉริยะ 
 

ส านักงานเมืองอัจฉริยะ 
 

- 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 6 พื้นที่และเมือง 
น่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อย 
การพั ฒนาเมื องน่ าอยู่
อัจฉริยะ 

     

6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น เมืองในพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก สงขลา ภูเก็ต) 

   

ผลการด าเนินงาน        3      
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เป้าหมาย: เมอืงในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
Code 06010102: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 
นิยามของตัวชี้วัด  

เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพื้นที่โดยรอบ เพ่ือก่อให้เกิด
การสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

ค าจ ากัดความ (Definition) 
- ขนาดของการบริหารจัดการประชากรในพื้นที่ให้เหมาะสม คือ ประมาณ 3 - 5 ล้านคน เพ่ือให้ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแหล่งจ้าง

งานในพื้นที่ และจัดบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในพื้นที่ในการก าหนดทิศทางและบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง
เป็นรูปธรรม 

- การพัฒนาเมืองขนาดกลาง (ประชากร 7 แสน - 2 ล้านคน) เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเป็นสัดส่วนส าคัญ
ของเศรษฐกิจโลก อ้างอิงจากแผนแม่บท ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

เมืองได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน  Environment Economy Living Mobility และ People 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 41 29 29 
Measurable 47 12 41 
Controllable 38 31 31 
Affordable 38 38 23 
Comparable 31 23 46 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)       ประเด็นที่ 6 พื้นที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 45 

ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

จ านวนเมืองขนาดกลาง 
ที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวนเมื องขนาดกลางที่ ได้ รั บ 
การพัฒนา 

จ านวน  / ส านักงานเมืองอัจฉริยะ ส านักงานเมืองอัจฉริยะ - - 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเมืองขนาด
กลางที่ได้รับการ
พัฒนา 

ค่ า เ ป้ า ห ม า ย  ต า ม 
แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ แผนย่อยการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

     

     7 เมือง (เชียงราย 
กาญจนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
พิษณุโลก นครราชสีมา 

หนองคาย และ
มุกดาหาร) 

7 เมือง  
(สุราษฎร์ธานี น่าน 

อุดรธานี 
อุบลราชธานี 

บุรีรัมย์ นครสวรรค์ 
และสระบุรี) 

6 เมือง 
(ร้อยเอ็ด 

สกลนคร กระบี่ 
ยะลา ราชบุรี 
และล าปาง) 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: เมอืงในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
Code 06010103: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
นิยามของตัวชี้วัด   

เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและ 
การใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้ แนวคิด 
การพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างย่ังยืน 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หมายถึง จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน  
 เกณฑ์ทั้ง 7 ด้านของการเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้แก่  
o Smart Environment หมายถึง เมืองที่ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ 
o Smart Economy หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
o Smart Energy หมายถึง เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่

เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลัง งานจากระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าหลัก 

o Smart Governance หมายถึง เมืองพี่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐ โดยเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ 

o Smart Living หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการด ารงชีวิต 

o Smart Mobility หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและการขนส่งอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของ
ระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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o Smart People หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเปิดกว้างส าหรับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

เมืองได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 41 29 29 
Measurable 47 12 41 
Controllable 38 31 31 
Affordable 38 38 23 
Comparable 31 23 46 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 
จ านวนเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองอัจฉริยะ 

จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน 

จ านวน  / ส านักงานเมืองอัจฉริยะ 
ประเทศไทย  

ส านักงานเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย  

 - 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะท้ัง 7 ด้าน         
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเมืองที่ได้รับการ
พัฒนาเมื องให้ เป็ น
เมืองอัจฉริยะ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

     

5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 

4 เมือง 4 เมือง 4 เมือง 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการพัฒนาพืน้ที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย: เมอืงมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
Code 06020101: ตัวชี้วัด จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
นิยามของตัวชี้วัด  

จ านวนเมืองที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โดยมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไป โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่าง ๆ เช่น มา ตรฐานคุณภาพน้ าใน
แม่น้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าอื่น ๆ มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน และเกณฑ์เหล่านี้จะต้องค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้
ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าในแต่ละพื้นที่ 

(2) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 
(3) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ 

โดยคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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ตัวอย่าง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป จากกรมควบคุมมลพิษ 
เกณฑ์ก าหนด ค่าระดับเสียง (dB(A)) 

ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 75 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 

 

ตัวอย่าง มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป จากกรมควบคุมมลพิษ 

 
ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่มีการก าหนดวิธีการวัดหรือการประเมินชัดเจน แต่จากรายงานยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2562 มีการพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 

จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน, ปริมาณขยะในเขตเทศบาลในพื้นที่เป้าหมาย, ปริมาณน้ าเสียต่อน้ าเสียที่บ าบัดได้ในพื้นที่เป้าหมาย และร้อยละของจ านวนวันที่พบ
สารมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 96 - 4 
Measurable 65 35 - 
Controllable 63 - 37 
Affordable 67 - 33 
Comparable 63 - 37 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 อยากให้เพิ่มประเด็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองที่ควรมี นอกจากเรือ่งมลพิษที่เกิดขึ้น 
 อยากให้เพิ่มความชัดเจนของนิยามและเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  แต่ยังคงพิจารณาจ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรพิจารณาค่าเป้าหมายใหม่ ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเมืองที่เลือกมาตั้งค่าเป้าหมาย 5 เมืองอย่างกรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต ไม่น่าจะบรรลุตามเกณฑ์ประเมินนี้ภายใน 5 ปี 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวน  / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม 

- 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเมืองที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โดยมีค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง 
และสภาวะอื่น ๆ  ของสิ่งแวดล้อม 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเมืองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายใน
เมืองอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและ
อุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ ที่ มี 
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

     

5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต) 

12 เมือง  
(เมืองระยะ 
ที่ 1 และ 2) 

19 เมือง  
(เมืองระยะ 
ที่ 1 - 3) 

25 เมือง  
(เมืองระยะ 
ที่ 1 - 4) 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด Code 06020201: พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่
นิยามของตัวชี้วัด 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐาน
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่า และ
ส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและพื้นที่แหล่งธรรมชาติ 
แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิจัย 
จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ที่ผ่านมายังไม่มีการก าหนดวิธีการวัดหรือการประเมินชัดเจนแต่จากรายงานยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2562 มีการพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลที่เ กี่ยวเนื่อง ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 74 - 26 
Measurable 31 17 52 
Controllable 42 - 58 
Affordable 38 - 62 
Comparable 21 - 79 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดกว้าง ความยั่งยืนทางภูมินิเวศฯ ควรมีมากกว่าหนึ่งตัวช้ีวัดเพื่อสะท้อนให้เกิดความยั่งยืน 
 นอกจากความยั่งยืนทางกายภาพ ควรวัดด้านที่เป็นคุณภาพชีวิตและชุมชน 
 การค านวณไม่ตอบตัวชี้วัด 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ตอบโจทย์ภูมินิเวศฯ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมบางส่วน แต่ควรแจกแจงรายละเอียดตัวชี้วัด ไม่ให้กว้างเกินไป 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ยังคงพิจารณาพื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต 

พื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่  จากการอ้างอิงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  
พ.ศ. 2546 และการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จ านวน 263  แห่ง ซึ่งมี 
การก าหนดนิยามของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์และแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมไว้ โดยแต่ละประเภทสามารถให้ค านิยามที่อ้างอิงจาก 
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การวิเคราะห์จากข้อมูลการจัดท าแผนผังภูมินิเวศที่ก าลังอยู่ในระหว่างการจัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งย่อยได้เป็น  
2 ส่วน คือ 

(1) พื้นที่ที่มีการจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
(2) พื้นที่ที่มีการจัดการแหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม 

ได้ดังตารางต่อไปนี ้
 

การจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  ข้อมูลรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา  แหล่งธรณีวิทยาที่ได้รับการประเมินคุณค่าทางวิชาการและผ่านตามหลักเกณฑ์ 
พื้นที่แรมซาร์ไซต์  พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ในทะเบียนรายนามของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ 
พื้นที่สงวนชีวมณฑล  พื้นที่ระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก 
การจัดการแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
แหล่งโบราณสถาน  
 

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

แหล่งโบราณคดี  แหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ปรากฎในฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีของกรมศิลปากร 
อุทยานประวัติศาสตร์  บริเวณสถานที่ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
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การจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
เมืองเก่า  
 

เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่ง สืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจ าเพาะ
ของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางศิลปะ  โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติที่รัฐบาลมีนโยบาย 
การด าเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ 

ย่านชุมชนเก่า  พื้นที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม  ทั้งที่เป็นเมืองหรือพื้นที่ชนบท มีพัฒนาการของ
การตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น โครงสร้างของชุมชน ลักษณะ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์แวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญา ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน ควบคู่กันอย่างเหมาะสม 
ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (Built Environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) 

ชุมชนที่ มี อั ตลั กษณ์ /ชาติพันธุ์  
แหล่งวัฒนธรรมพิเศษ  

เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมหรือเขตวัฒนธรรมพิเศษ ครอบคลุม พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยหรือพื้นที่ตั้งของชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเป็นกลุ่มชุมชนพื้นที่
เพื่อการอยู่อาศัยนั้นมีความหมายมากกว่า “บ้าน” และ “ครอบครัว” แต่ครอบคลุมไปถึงความเป็น “ชุมชน” ซึ่งมีภาษา ขนบประเพณี คุณค่า และกติกา
ร่วมกัน ยังเน้นการคุ้มครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและเป็นรากฐาน
ของกติกาเพื่อความเคารพในธรรมชาติและเคารพในสิทธิเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

 

 3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา 
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา 
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่

จ านวน
พื้นที่ 

 / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวน
รั กษา อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู  และ
พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ
วิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น  บนฐ าน
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนในพื้นที ่

ค่าเป้าหมาย ตาม
แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 6 พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

     

อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค เพิ่มขึ้นอีก
อย่างน้อย 

ใน 3 จังหวัด  
ของ 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีก
อย่างน้อย 

ใน 6 จังหวัด 
ของ 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีก
อย่างน้อย 

ใน 6 จังหวัด 
ของ 2 ภาค 

ผลการด าเนินงาน 
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