Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย

060101

ปี 2562

ปี 2563

เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ

V01
ความต้องการของเมือง

V02
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง

V03
ฐานข้อมูลของเมือง

 F0101 การบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเหมาะสม
 F0102 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาทิศทางการ
พัฒนาของพื้นที่
 F0103 กลไกการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและพัฒนา
เมืองของประชาชน

 F0201 ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 F0202 บริการพื้นฐานทางสังคม
ทีม่ ีคุณภาพและทั่วถึง
 F0203 ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
 F0204 การส่งเสริมผู้ให้บริการ
ระบบบริการอัจฉริยะ
7 ด้าน

 F0301 การจัดเก็บข้อมูล
 F0302 การบริหารจัดการ
ข้อมูล
 F0303 การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
 F0304 การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล

V04
การเงินที่ยั่งยืนของเมือง
 F0401 แหล่งรายได้ของ
เมือง
 F0402 การกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนจาก
ภาคเอกชน
 F0403 การสร้างแรงจูงใจ
ด้านสิทธิประโยชน์
 F0404 การดึงดูดการลงทุน
จากเครือข่าย
ต่างประเทศ
 F0405 การลงทุนร่วม
ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน

V05
การบริหารจัดการเมือง
 F0501 การขับเคลื่อนแบบ
องค์รวม
 F0502 การบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนในระดับ
พื้นทีใ่ นทุกมิติ
 F0503 การก้าหนดแผน
เมืองอัจฉริยะระดับ
พื้นทีท่ ี่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา

V06 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ
 F0601 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
(Regulatory Sandbox)
 F0602 การสร้างการรับรู้ภาคประชาชน
 F0603 การสร้างนักพัฒนาเมือง

 F0604 สถาบันการศึกษา/บริการที่ส่งเสริมนวัตกรรม (เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์,
Venture Capital, Angel Investor)
 F0605 แรงงานทักษะสูง (Talent) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล
รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เมืองในพื้น ที่เป้า หมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ
กระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่ อ มล้้ า ใน
ทุกมิติ

Value Chain

แผนแม่
บทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน ปี 2562
เป้าหมาย

060201

ปี 2563

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน

V01 การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

V02 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง

 F0101 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเมือง การจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 F0102 กระบวนการผลิต สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 F0103 การใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่าง
คุ้มค่า
 F0104 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 F0201 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษของเมือง (ครัวเรือน ชุมชน เมือง
พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ)
 F0202 การจัดการคุณภาพน้้า อากาศ ขยะ และ
ของเสีย ณ แหล่งก้าเนิดอย่างเหมาะสม
 F0203 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 F0204 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

V03 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมือง
 F0301 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 F0302 การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 F0303 คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
ประชาชนในเมือง
 F0304 การอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย

V04 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง
 F0401 การพัฒนา ปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมาย มาตรฐานในการ
พัฒนาเมือง การจัดการเหตุเดือดร้อน ร้าคาญ ความปลอดภัย
และสุขอนามัยของประชาชน
 F0402 โครงสร้างการบริหารจัดการเมือง
 F0403 ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง การออกแบบผังเมืองการใช้
ประโยชน์และการบริหารจัดการเมือง

 F0404 มาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเมือง
 F0405 ภาคีเครือข่าย และการตระหนักร่วมกันของภาคประชาชน
ในการพัฒนาเมือง
 F0406 วิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เมื อ งมี ร ะบบจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน

Value Chain

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนแม่
บทฯประเด็
น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลที่คาดหวั
งจาก Workshop

แผนแม่บทย่อย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน ปี 2562
เป้าหมาย

060202

ปี 2563

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

V01 การก้าหนดพื้นที่เป้าหมาย
 F0101 การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยค้านึงถึงความยั่งยืน
ทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
 F0102 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่แหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรม ที่ค้านึงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 F0103 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

V02 เครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
 F0201 การก้าหนดนโยบาย และจัดท้าแผนผังระดับต่างๆ เพื่อการพัฒา
พื้นที่เป้าหมาย
 F0202 ระบบข้อมูลอัจฉริยะในการพัฒนาพื้นที่
 F0203 เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย และมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 F0204 นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 F0205 ศักยภาพชุมชนและสมรรถนะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 F0206 การเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์
 F0207 การส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างส้านึก
และความตระหนักของชุมชน
 F0208 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการจูงใจ/เชิงเศรษฐศาสตร์

V03 แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 F0301 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อยกระดับ
ความยั่งยืนสู่สากล
 F0302 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิ

 F0303 ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
 F0304 การพัฒนาแหล่งต้นแบบ และแหล่งการเรียนรู้พื้นถิน่
 F0305 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ความยั่ ง ยื น ทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมิวัฒนธรรม

