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ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทย่อย : 6.1 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
เป้ำหมำย :               เมืองในพื้นที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ เพื่อกระจำยควำมเจริญและลดควำมเหล่ือมล้ ำในทุกมิติ  060101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0201 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน/สำธำรณูปโภค/เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่
เพียงพอ 

F0301 กำรจัดเก็บข้อมูล  ภำรกิจของหน่วยงำนอยู่แล้วเลยไม่เสนอโครงกำรเข้ำมำ 
 ท้องถิ่นควรจัดเก็บข้อมูล 

F0303 กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูล  ข้อมูลไม่เชื่อม (อุปสรรค: กฎหมำย) ต่ำง Platform 
 เทคนิค Soft side (กฎหมำย) (แนวปฏิบัติ)/ hard side (เทคนิค) 
 City data platform (CDP) Depa เสนอปีนี้ 

F0403 กำรสร้ำงแรงจูงใจด้ำนสิทธิประโยชน์  ไม่มีโครงกำร เนื่องจำกเป็นภำรกิจอยู่แล้ว 

F0405 กำรลงทุนร่วมระหว่ำงภำครัฐกับ
ภำคเอกชน 

 ควำมร่วมมือ ภำครัฐ เอกชน ประชำชน (ต้องย่ังยืน) 
 กำรมีส่วนร่วม 

F0601 กำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำพ้ืนที่ (Regulatory Sandbox)  

 กฎหมำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ไม่เอ้ือ/ไม่สอดคล้อง 
 กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีส ำหรับพัฒนำเมืองอัจฉริยะ 

F0603 กำรสร้ำงนักพัฒนำเมือง   ไม่มีนักพัฒนำ/ผู้น ำเมือง (ต้องมีทัศนคต)ิ 

F0605 แรงงำนทักษะสูง (Talent)  
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล 
รองรับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

 ช่ำงอุปกรณ์ IOT, Sensor น้ ำ 

หมำยเหตุ  :                 ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเมือง กำร
จัดกำรมลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 

 ผังเมือง 
 ระบบสำธำรณูปโภค 
 ระบบบ ำบัด/ก ำจัดของเสีย (น้ ำเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล) 

F0201 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษของ
เมือง (ครัวเรือน ชุมชน เมือง พ้ืนที่เกษตรกรรม 
อุตสำหกรรม ฯลฯ) 

 มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมแต่ละภูมิภำค/พ้ืนที่ 

F0202 กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ อำกำศ ขยะ และของเสีย 
ณ แหล่งก ำเนิดอย่ำงเหมำะสม 

 กำรจัดกำรของเสีย (น้ ำเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล) 

F0203 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม   กำรติดตำม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหำ 

F0204 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลทุกกรม/ทุกกระทรวง เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

F0303 คุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยของประชำชนใน
เมือง 

 พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
 กำรให้ควำมรู้กับคนในเมืองเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต 
 กำรปรับตัวต่อมลพิษในเมือง 

F0403 ฐำนข้อมูลกำรพัฒนำเมือง กำรออกแบบผังเมือง
กำรใช้ประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรเมือง 

 พัฒนำ Platform ระบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   
https://sar.deqp.go.th ให้มีประสิทธิภำพและต่อยอด 

F0404 มำตรกำรจูงใจและสิทธิประโยชน์ในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมของเมือง 
 

 BOI เพ่ิมมำตรกำรกำรจูงใจและสิทธิประโยชน์ 
 ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือก, พลังงำนทดแทน 
 ส่งเสริมให้น ำวัสดุมำหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงิน 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทย่อย : 6.2 กำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
        ที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมผังภูมินิเวศอย่ำงย่ังยืน 
เป้ำหมำย :               เมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และได้มำตรฐำน 060201 
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ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็น 
ต้องมีโครงกำรฯ รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ไม่สอดคล้องกับศักยภำพ และภูมินิเวศของ
พ้ืนที่ประกอบกับที่ผ่ำนมำขำดมิติในด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน และภูมิวัฒนธรรมเพ่ือกำรก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย  
(ขำดกำรมีส่วนร่วมของ กระทรวงคมนำคม กรมโยธำธกิำรและผังเมือง 
กรุงเทพมหำนคร) 

F0201 กำรก ำหนดนโยบำย และจัดท ำ
แผนผังระดับต่ำง ๆ เพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่
เป้ำหมำย  

 จัดท ำแผนผังฯระดับต่ำง ๆ ในพื้นที่เป้ำหมำยในภำคต่อไป  
(64-65 ภำคเหนือ 66-67 ภำคกลำง+ตะวันออก) เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
กำรมีแผนผังภูมินิเวศ 1-2 ภำค ให้สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 โครงกำรจัดวำงแผนผังภูมินิเวศและแผนผังควำมเหมำะสมในกำรใช้พ้ืนที่
ทำงภูมินิเวศในพื้นที่ภำคกลำง เพ่ือควำมสมดุลและยั่งยืน 

 โครงกำรจัดท ำผังพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรำยประเภท (ประเภทย่ำน
ชุมชนเก่ำ) ตำมภูมินิเวศพ้ืนที่ภำคกลำงตอนล่ำง 

 โครงกำรจัดท ำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชำติประเภทชำยหำด ในพื้นที่ภำค
กลำงและภำคตะวันออก 

F0202 ระบบข้อมูลอัจฉริยะในกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ 

 เพ่ิมกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรบน Digital platform เพ่ือพัฒนำ
เป็นระบบข้อมูลอัจฉริยะในกำรพัฒนำพ้ืนที่ 

F0206  กำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อสำธำรณะ 
และสื่อสังคมออนไลน์ 

 สร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนักแก่กลุ่มเป้ำหมำยในประเด็นภูมิวัฒนธรรมบน
ระบบออนไลน์ 

F0208  กฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
มำตรกำรจูงใจ/เชิงเศรษฐศำสตร์ 

 สร้ำงสภำพแวดล้อมมำตรกำรจูงใจ/เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่
สำมำรถใช้เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เป้ำหมำย เพ่ือลด
ผลกระทบทำงลบและสร้ำงผลกระทบทำงบวก 

F0305 กำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

 พัฒนำในมิติเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และสร้ำงสภำพแวดล้อมให้ชุมชนและ
พ้ืนที่เป้ำหมำยมีทำงเลือกใหม่ในกำรสร้ำงรำยได้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทย่อย : 6.2 กำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
        ที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมผังภูมินิเวศอย่ำงย่ังยืน 
เป้ำหมำย :               ควำมย่ังยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 060202 
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