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คำนำ
“คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย ในกำกับของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงคใหผูที่เกี่ยวของกับการคัดกรอง
พิจารณา และประเมินผลการเปนเมืองอัจฉริยะ ใชเปนแนวทางในการผลักดันและพัฒนาขอเสนอแผนพัฒนา
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย และเพื่อใหแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา การเขียนขอเสนอแผนพัฒนา การคัดกรอง
การพิจารณา และการประเมินผลการเปนเมืองอัจฉริยะเปนไปในทิศทางเดียวกัน

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
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สวนที่ 1 บทนำ
1.1 ความเปนมา
รัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยถือเปนวาระแหงชาติที่ตองดำเนินการเรงดวน และได
แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 ลงวันที่ 15
ตุ ล าคม 2560 มอบหมายรองนายกรั ฐ มนตรี พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง เป น ประธาน และคำสั ่ ง สำนั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 296/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
เปนประธาน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ สังคม และโทรคมนาคม เปนกรรมการ
และสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (depa) เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ นี้ มีอำนาจหนาที่ใน
การเสนอรางยุทธศาสตรและแผนแมบทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พรอมบูรณา
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
“คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศ
ไทย ภายใตการกำกับของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ใชควบคูกับ “คูมือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” มี
วัตถุประสงคใหผูที่เกี่ยวของกับการคัดกรอง พิจารณา และประเมินผลการเปนเมืองอัจฉริยะ ใชเปนแนวทางขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เพื่อผลักดันการพัฒนาใหเกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม และเพื่อใหแนวทางการ
การจัดทำแผนพัฒนา การเขียนขอเสนอ การคัดกรอง การพิจารณา และการประเมินผลการเปนเมืองอัจฉริยะเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
1.2 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กำหนดเปาหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไดแก
ปที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2562) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 10 พื้นที่ใน 7 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต ขอนแกน เชียงใหม ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ปที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2563) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 30 พื้นที่ใน 24 จังหวัด ไดแก
เชียงราย พิ ษณุโลก นาน อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา สงขลา ป ตตานี
นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง และ ปที่ 3 – 5 (พ.ศ. 2563 - 2565) ขยายเมืองอัจฉริยะผานการรับ
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 4ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

สมัครเมืองอัจฉริยะ และคาดวาจะครอบคลุมการใหบริการเมืองอัจฉริยะ และระบบ City Data Platform 100 พื้นที่
ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

แผนภาพ เปาหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

1.3 นิยามเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
คณะกรรมการฯ ได กำหนดนิ ย ามที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การพั ฒ นาเมื อ งอัจ ฉริ ย ะประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2561 เรื่องหลักเกณฑการประเมินและคุณสมบัติ วิธกี าร และ
กระบวนการในการพิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ดังตอไปนี้
“เมืองอัจฉริยะ” หมายความวา เมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมือง ลดคาใชจายและการใชทรัพยากรของเมืองและ
ประชากรเปาหมาย โดยเนนการออกแบบที่ดี และการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
ภายใตแนวคิดการพัฒนา เมืองนาอยู เมืองทันสมัย ใหประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยางยั่งยืน
ก. ประเภทของเมืองอัจฉริยะ
ประเภทของเมืองอัจฉริยะ มี 2 ประเภท ประกอบดวย
(1) เมืองเดิม หมายความวา เมืองเดิมที่มีประชากรอยูอาศัยที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู มีการนำ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเขา มาใช ตามบริ บ ทความตอ งการของเมือ ง โดยพัฒ นาโครงสร า งพื ้ นฐานของเมื อง
สาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย พื้นที่พักผอน แหลงงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมืองอยางเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ ของเมือง
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 5ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

(2) เมืองใหม หมายความวา เมืองที่ไดรับการพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหมใหเปนเมืองทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขามาใชตามบริบทความตองการของเมือง โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมือง สาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย
พื้นที่พักผอน แหลงงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมืองอยางเหมาะสม
ข. ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มี 7 ดาน ประกอบดวย
(1) สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment) หมายความวา เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
และสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชน การ
จัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝาระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่มการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
(2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) หมายความวา เมืองที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน
ระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองทองเที่ยวอัจฉริยะ
เปนตน
(3) ขนสงอัจฉริยะ (Smart Mobility) หมายความวา เมืองที่มุงเนนพัฒนาระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนสงและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนสง รวมถึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) หมายความวา เมืองที่สามารถบริหารจัดการดานพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความสมดุลระหวางการผลิตและการใชพลังงานในพื้นที่เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและลด
การพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงขายไฟฟาหลัก
(5) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายความวา เมืองที่มุงพัฒนาองคความรู ทักษะ และสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปดกวางสำหรับความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม และการมีสวนรวม
(6) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายความวา เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดย
คำนึงถึงหลักอารยสถาปตย (Universal Design) ใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมี
ความสุขในการดำรงชีวิต

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 6ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

(7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) หมายความวา เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแกประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการของภาครัฐ โดยมุงเนน
ความโปรงใสและการมีสวนรวม และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องผานการประยุกตใชนวัตกรรมบริการ

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 7ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

สวนที่ 2 กรอบการพิจารณาขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
2.1 หลักเกณฑการพิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะ
สำนั ก งานเมื อ งอั จ ฉริ ย ะประเทศไทย คณะทำงานประเมิ น แผนการเป น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ 7 ด า น
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
จะคัดกรองและพิจารณาขอเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะตาม หลักเกณฑการพิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะ 5
องคประกอบ1 ดังตอไปนี้
(1) การกำหนดเขตเมืองอัจฉริยะ วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค ประเภท และลักษณะของการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยผูยื่นขอเสนอจะตองระบุลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการ
พิจารณาอยางนอย 2 ดาน จาก 7 ดาน โดยมีดานบังคับ คือ สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ
(2) แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ที่ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล และ
อาจครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานคมนาคม โครงสรางพื้นฐานพลังงาน สาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานอื่นใด ที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค ประเภท และลักษณะของเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณา
(3) แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลของเมือง (City Data Platform) โดยมีการเชื่อมโยง
หรือการใหใชงานขอมูลในการบริหารจัดการและใหบริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และแนวทางการบริหารจัดการ ความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่เกี่ยวของกับระบบตางๆ ของเมืองอัจฉริยะ และการดูแลความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
(4) รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และบริการระบบเมืองอัจฉริยะ อยางนอย 2 ดาน จาก 7 ดาน
โดยมีดานบังคับ คือ สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ มีกิจกรรม หรือโครงการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค
ประเภท และลักษณะของเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณา
(5) แนวทางการลงทุน และการบริหารจัดการอยางยั่งยืนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยอาจเปนรูปแบบ
การลงทุน และบริหารจัดการ โดยภาครัฐ หรือโดยภาครัฐรวมเอกชน หรือโดยภาคเอกชน

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2561 เรื่องหลักเกณฑการประเมินและคุณสมบัติ วิธีการ และกระบวนการในการพิ จารณา
การเปนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
1

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 8ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

2.2 เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
จากหลักเกณฑการพิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะที่กลาวมาแลว สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย คณะ
ทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จะคัดกรองและพิจารณาขอเสนอฯ โดยมีรายละเอียดของเกณฑ
การประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ ดังตอไปนี้
ตารางสรุปรายละเอียดเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ 2
หลักเกณฑ
1. การกำหนดเขตเมืองอัจฉริยะ
วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค
ประเภท และลักษณะของการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
กำหนดเขตเมืองอัจฉริย ะ เปาหมาย วัตถุประสงค ประเภท และลักษณะ
ของการพัฒนา เมืองอัจฉริยะที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
• ระบุขนาดเมืองอัจฉริยะ แบงเปน 3 ขนาด ไดแก จังหวัด เทศบาล/
อำเภอ หรือ พื้นที่
• ระบุความเปนเจาของเมืองอั จฉริยะ แบ งเปน 2 ประเภท ไดแก
ประเภท ก. พื้ น ที่ ท ี ่ ห น ว ยงานทางปกครองในระเบี ย บบริ ห าร
ราชการสวนภูมิภาค หรือระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเปนเจาของ และประเภท
ข. พื้นที่ที่นิติบุคคลประเภทอื่นเปนเจาของและมีสิทธิในการบริหาร
จัดการ
• มีองคประกอบของความเปนเมืองอยางครบถวน ประกอบดวย ที่
อยูอาศัย พื้นที่ทำงาน พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่สัน ทนาการ และ
พื้นที่สาธารณะ (Live, Work, Play)
• กำหนดพิกัด ขอบเขตของพื้นที่เมืองอัจฉริยะอยางชัดเจน
• มีจำนวนประชากร หรือมีแผนรองรับประชากรในพื้นที่ไมนอยกวา
10,000 คน* หรือผูใชงานพื้นที่ไมต่ำกวา 1,000 คน/ตร.กม./วัน**
• กำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค ประเภท (เมืองเดิม เมือง
ใหม ) และลั ก ษณะเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ โดยเน น การมี ส  ว นร ว มของ
ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
• หากนอกเหนื อ จากนี ้ ใ ห เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารพิ จ ารณาหรื อ
เทียบเคียงพื้นที่เมืองอัจฉริยะในระดับสากล ตามที่คณะทำงาน
เห็นชอบ

2

จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และการประชุมคณะทำงานประเมินแผนการเปน
เมืองอัจฉริยะ 7 ดาน ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 9ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ

2. แนวทางการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ที่
ครอบคลุมถึง โครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัล และอาจครอบคลุมถึง
โครงสรางพื้นฐานคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานพลังงาน
สาธารณูปโภค และโครงสราง
พื้นฐานอื่นใด ที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค
ประเภท และลักษณะของเมือง
อัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณา
3. แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บ
และบริหารขอมูลของเมือง (City
Data Platform) โดยมีการ
เชื่อมโยงหรือการใหใชงานขอมูล
ในการบริหารจัดการและใหบริการ
ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และแนวทาง
การบริหารจัดการ ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรที่เกี่ยวของกับ
ระบบตางๆ ของเมืองอัจฉริยะ และ
การดูแลความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
*ที่มา/ขอมูลอางอิง: พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 10)
**มาตรฐานของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD)
มีแ ผนการลงทุนในโครงสรางพื้น ฐานของเมื องอั จ ฉริ ย ะทั้ง สองดาน คือ
โครงสร า งพื ้ น ฐานด า นดิ จ ิ ทั ล และโครงสร า งพื ้ น ฐานด า นกายภาพ ที่
ครอบคลุมถึงโครงสรา งพื้น ฐานคมนาคม พลัง งาน สาธารณู ป โภค และ
โครงสร า งพื ้ น ฐานอื ่ น ใดที ่ ส อดคล อ งกั บ พื ้ น ที ่ วิ ส ั ย ทั ศ น เป า หมาย
วั ต ถุ ป ระสงค ประเภท และลัก ษณะเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ตามข อ 1. โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชัดเจน
 รูปแบบการลงทุน งบประมาณ และแหลงเงินทุนชัดเจน
 วิธีดำเนินการชัดเจน

มีแผนการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลของเมืองอั จฉริยะ (City
Data Platform) และต อ งมี ก ารจั ด ทำ Data Catalog, Data Exchange
และ Data Governance เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• Data Catalog มี ก ารรวบรว มช ุ ด ข อ มู ล (data set) พร อม
รายละเอีย ด (metadata) ที่ส อดคล อ งกั บแผนการพั ฒนาเมื อ ง
อัจฉริยะของพื้นที่ตามขอ 1 เพื่อการสืบคน และเขาถึงไดงาย เพื่อ
การพัฒนาเมืองหรือการติดตามประเมินผล
• Data Exchange ม ี ก า ร เ ป  ด ข  อ มู ล (open data) ใ ห  ม ี ก า ร
แลกเปลี่ย นกันตามมาตรฐานและเงื ่อนไขที ่กำหนด เพื่ อ การใช
ประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
• Data Governance มีการบริหารจัดการขอมูลในดานความมั่ นคง
ปลอดภัยของขอมูล (Data security) และความเปน สวนตัว ของ
ขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) ตามพระราชบัญ ญัติ คุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 10ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
*ที่มา/ขอมูลอางอิง: กรอบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญภาครัฐ (Government Big
Data Analytic Framework) ภายใตคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย
เพื่อใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ศูนยขอมูล (Data Center) และคลาวด
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

4. รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่
เมืองอัจฉริยะ และบริการระบบ
เมืองอัจฉริยะ มีกิจกรรม หรือ
โครงการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
เปาหมาย วัตถุประสงค ประเภท
และลักษณะของเมืองอัจฉริยะที่
ขอรับการพิจารณา

รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และบริการระบบเมืองอัจฉริยะ มี
กิจกรรม หรือโครงการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค
ประเภท และลักษณะของเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณาตามขอ 1
• มีบริการระบบเมืองอัจฉริยะ อยางนอย 2 ดาน โดยมีดานบังคับคือ
สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ
• ในบริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เสนอ ตองมีการกำหนดเปาหมาย
การใหบริการอยางนอย 1 เปาหมาย/ดาน ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
เปาหมาย วัตถุประสงค และประเภทของเมืองอัจฉริยะ
• มีรายละเอียดแผนการดำเนิน งานใหบริการระบบเมืองอัจฉริ ย ะ/
กิจ กรรม/โครงการ (Solutions) ที่ ชวยใหเกิดการพัฒนาเมือง ที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะทำงาน
• มีตัวชี้วัดชัดเจน (Output/Outcome) เพื่อการติดตามประเมินผล
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค และประเภทของ
เมืองอัจฉริยะ
• โดยแตละบริการสามารถยื่นขอรับการพิจารณาไดมากกวา 1 ดาน
หากสอดคลองกับลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมากกวา 1 ดาน

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 11ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ
4.1 Smart Environment
ความหมาย:
เมืองที่คำนึงถึง ผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอมและสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดย
ใชเทคโนโลยีเขามาชวยบริหาร
จัดการอยางเปน ระบบ เชน การ
จัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ
การบริหารจัดการของเสีย และการ
เฝาระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การ
มีสว นรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด: มีการบริหารหรือเพิ่มคุณภาพการจัดการน้ำ ขยะ อากาศ และ
พื้นที่สีเขียว ใหเปนไปตามคา มาตรฐาน* หรือ การลดลงของปริมาณการ
ปลอยกาซคารบ อนไดออกไซด (CO2 Emission)** ไมนอยกวารอยละ 1
ตอป หรือ เปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสู
ความเปนเมืองอัจฉริยะ
ที่มา/ขอมูลอางอิง:
*คามาตรฐาน

o คุณภาพน้ำจะตองอยูในระดับดี (คา WQI ไมต่ำกวา 71) (กรมควบคุมมลพิษ)
o คุณภาพอากาศจะตองอยูในระดับคุณภาพอากาศดี - ดีมาก (คา AQI ไมเกินกวา
50) (กรมควบคุมมลพิษ)
o ขยะมูลฝอยไดรับการคัดแยก และจัดการอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 75 ของ
ปริมาณขยะในพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ)
o อัตราสวนพื้นที่สีเขียว/ประชากรในพื้น ที ่ เมื องต องไมน อยกว า 9 ตร.ม./คน
(องคการอนามัยโลก)
o มีพื้นที่สำหรับรองรับการระบายน้ำไมนอยกวารอยละ 15 ของพื้นที่เมืองทั้งหมด
เปนตน (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

** Nationally Determined Contributions (NDCs)

4.2 Smart Economy
ความหมาย:
เมืองที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน เมืองเกษตร
อัจฉริยะ เมืองทองเที่ยวอัจฉริยะ
เปนตน

ตัวชี้วัด: มีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คลองตัวในการดำเนินธุรกิจ นำไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เพื่อเพิ ่มรายไดตอหัวประชากรไมน อยกว า 250,000 บาทตอป (8,200
USD) หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสู
ความเปนเมืองอัจฉริยะ
*ที่มา/ขอมูลอางอิง: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 12ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ
4.3 Smart Energy
ความหมาย:
เมืองที่สามารถบริหารจัดการดาน
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรางความสมดุล ระหวางการผลิต
และการใชพลังงานในพื้นที่เพื่อสราง
ความมั่นคงทางพลังงานและลดการ
พึ่งพาพลังงานจากระบบโครงขาย
ไฟฟาหลัก
4.4 Smart Governance
ความหมาย:
เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดย
มุงเนน ความโปรงใสและการมีสวน
รวม และมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องผานการประยุกตใช
นวัตกรรมบริการ

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ

ตัวชี้วัด: มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการดานพลังงาน นำไปสู
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในพื้นที่ และ/หรือ การใชพลังงานทดแทนใน
พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 ตอป หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบท
ของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ

*ที่มา/ขอมูลอางอิง: แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558–2579 และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579

ตัวชี้วัด: เมืองที่มีระบบบริการสาธารณะในระบบดิจิทัล โดยเฉพาะบริการ
ภาครัฐ ที่โปรงใส และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีสัดสวน
ประชาชนเขาถึงบริการ/ขอมูลขาวสาร ผานชองทางดิจิทัลไมนอยกวารอย
ละ 60 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือมีสัดสวนประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ (E-Participation) ไมนอยกวารอยละ 60
ของจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่
แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ

*ที่มา/ขอมูลอางอิง: UN E-Government Survey 2020. DESI 2020, European
Commission.

4.5 Smart Living
ความหมาย:
เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกโดยคำนึงถึงหลัก
อารยสถาปตย (Universal Design)
ใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมี
ความสุขในการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด: มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม
ทั้งดานสุขอนามัย ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนความปลอดภั ย จากภั ย พิ บ ั ต ิ นำไปสู  ก ารมี ส ุ ข ภาวะที ่ ด ี ข อง
ประชาชนที่มี คาดัชนีสุขภาวะ* ไมนอยกว าร อยละ 80 หรือเปนไปตาม
เป า หมาย/บริ บ ทของเมื อ งที ่แ สดงให เ ห็ น การพั ฒ นาสู  ค วามเป น เมือ ง
อัจฉริยะ

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 13ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
*ที่มา/ขอมูลอางอิง: ดัชนีการมีสุขภาวะ จากรายงานรายงานดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทย ป 2561 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4.6 Smart Mobility
ความหมาย:
เมืองที่มุงเนนพัฒนาระบบจราจร
และขนสงอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเชือ่ มโยงของระบบขนสงและ
การสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความ
สะดวกและความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง รวมถึงเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด: มีการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของ
ระบบขนสง และการสั ญ จรที ่ ห ลากหลาย เพิ ่ ม ความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยมีสัดสวนประชากรในการเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะ
ดวยความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 60 ของจำนวนประชากรในพื้นที่
หรือ จำนวนอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิตตอปริมาณการเดิน ทางบนถนนไมเกิน
12 คน/ประชากร 1 แสนคน (หรือลดลงรอยละ 50 ตอป) หรือความพึง
พอใจจากระบบขนสงจราจรที่สะดวกไมนอยกวารอยละ 60 ของจำนวน
ประชากรในพื้นที่ หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็น
การพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
*ที่มา/ขอมูลอางอิง:
แผนยุทธศาสตร กรมการขนสงทางบก (2559 – 2564)
รายงานสำนักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562

4.7 Smart People
ความหมาย:
เมืองที่มุงพัฒนาองคความรู ทักษะ
และสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปด
กวางสำหรับความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

ตั ว ชี ้ ว ั ด : มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะและองค ค วามรู  ข องประชาชน รวมถึ ง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหประชาชนจำนวนไมน อย
กวารอยละ 70 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ไดอยางเทาทัน มีภูมิคุมกัน และมีความปลอดภัย (Digital Literacy) หรือ
เปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปน
เมืองอัจฉริยะ

*ที่มา/ขอมูลอางอิง: ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (25622565)

5. แนวทางการลงทุน และการ
บริหารจัดการอยางยั่งยืนของการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยอาจเปน
รูปแบบการลงทุน และบริหาร

• มีแนวทางการลงทุน และบริห ารจัดการอยางยั่งยืนของการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 14ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ
จัดการ โดยภาครัฐ หรือโดยภาครัฐ
รวมเอกชน หรือโดยภาคเอกชน

เกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ
 มี ก ารระบุ ร ู ป แบบการลงทุ น /รู ป แบบการดำเนิ น การ
(Business Model) เพื่อความยั่งยืน เชน การลงทุนโดยภาครัฐ
รัฐรวมเอกชน ภาคเอกชน หรืออื่น ๆ
 มีการระบุงบประมาณ และแหลงเงินทุน
 มีการระบุกลไกการบริหารจัดการ คณะกรรมการ คณะทำงาน
นิติบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่รับผิดชอบโครงการ เนนการมีสวน
รวมของประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่
• จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ของประชาชน และตองเสนอ
แผนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 15ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

สวนที่ 3 แนวทางการขอรับการพิจารณาประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ
เพื่อดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑการประเมิน และคุณสมบัติ วิธีการ และกระบวนการในการ
พิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะ มีแนวทางดังตอไปนี้
3.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
หนวยงานที่ขอรับการพิจารณาความเปนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนนิติบุคคล ไดแก สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ ที่
เปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นขอเสนอ
(2) หรือเปนนิติบุคคล ไดแก สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นขอเสนอ ที่มีความรวมมือกับหนวยงานเอกชนที่
จดทะเบียนในประเทศไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบการรวมลงทุนระหว าง
ภาครัฐและเอกชน
(3) หรือเปนนิติบุคคลภาคเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่ยื่น
ขอ เสนอ และประสงคจ ะขอรับ การพิ จ ารณาการเปนเมื องอัจ ฉริยะ โดยข อเสนอแผนพัฒ นาเมือ งอั จ ฉริย ะของ
หนวยงานเอกชนดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานทางปกครองในระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
หรือระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดผานการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของแลว
3.2 กระบวนการขอรับการพิจารณาประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ
กระบวนการขอรับการพิจารณาประกาศเปนเมืองอัจฉริยะมี 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) ผูพัฒนาเมืองอัจฉริยะดูรายละเอียดและดาวนโหลดเอกสาร www.smartcitythailand.or.th
https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan และสงมายัง scp@depa.or.th
(2) สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยคัดกรองขอเสนอ โดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ พิจารณาขอมูลเบื้องตน และคัดกรองขอเสนอ จากความเปนไปไดดานตางๆ
เชน ดานกฎหมายและจริยธรรม ดานงบประมาณและแหลงเงินทุน ดานการจั ดการบุคลากรและผูน ำ รวมถึ งให
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 16ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

คำปรึกษาในการจัดทำขอเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาความเปนเมืองอัจฉริ ยะของประเทศไทย เพื่อใหข อเสนอ
ดังกลาว มีความเรียบรอยเพียงพอตอการเสนอคณะทำงานประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน
(3) คณะทำงานประเมิน แผนการเปน เมือ งอัจ ฉริ ยะ 7 ดา นพิจารณาข อเสนอ โดยคณะทำงานฯ จะ
พิจารณาขอเสนอที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเสนอ ตามหลักเกณฑและเกณฑการพิจารณาที่กำหนด และให
ขอ เสนอแนะเพื ่อปรับปรุงแผนการเปนเมือ งอัจ ฉริยะ เพื่อ เสนอตอ คณะอนุกรรมการฯ ในกรณีท ี่ คณะทำงานฯ
เห็นสมควรใหปรับปรุงแผน ใหสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยพิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ
รวมกับผูยื่นขอเสนอดังกลาว เพื่อใหแผนมีความสมบูรณมากขึ้น สำหรับการขอรับการพิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะ
ครั้งตอไป
(4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะพิจารณาขอเสนอ โดยคณะอนุกรรมการ
ฯ จะพิจารณาขอเสนอที่คณะทำงานประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ 7 ดานเสนอ ตามหลักเกณฑที่กำหนด หาก
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบขอเสนอ และเห็นชอบใหใชชุดตราสัญลักษณเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได จะแจงผลการ
พิจารณาตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรใหปรับปรุง
แผน ใหสำนักงานเมืองอัจ ฉริยะประเทศไทยพิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรวมกับผู ยื่นขอเสนอ
ดังกลาว เพื่อใหแผนมีความสมบูรณมากขึ้น สำหรับการขอรับการพิจารณาการเปนเมืองอัจฉริยะครั้งตอไป
(5) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรับทราบและใหขอคิดเห็นตอผลการพิจารณา และ
มอบหมายสำนักงานเมืองอัจฉริยะแจงผลการพิจารณาตอผูยื่นขอเสนอ ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน (2) ถึง
(4) ใชเวลาประมาณ 90 วัน หลังจากไดรับขอเสนอครบถวน (ระยะเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกำหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ รวมถึงกรณีมีการทบทวนปรับปรุงขอเสนอ)

รูปแสดงขั้นตอนการพิจารณาประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 17ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

พื้นที่ที่ไดรบั การประกาศเปนเมืองอัจฉริยะสามารถใชตราสัญลักษณเมืองอัจฉริยะไดเปนระยะเวลา 2 ป การ
ลงทุนโดยหนวยงาน และ/หรือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ สามารถขอรับพิจารณาสิทธิประโยชนเมือง
อัจฉริยะ ทั้งทางดานภาษีและมิใชภาษี ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน หรือคณะกรรมการระดับชาติอื่นใดกำหนดตอไป ทั้งนี้ พื้นที่ที่ไดรับการประกาศเปนเมืองอัจฉริยะและรับตรา
สัญลักษณเมืองอัจฉริยะครบ 2 ป สามารถตออายุตราสัญลักษณได โดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยจะติดตาม
ประเมินผล และยกเลิกตราสัญลักษณหากไมดำเนินการตามแผน ในระยะ 2 ป
(6) ผูพัฒนาเมืองอัจฉริยะขอรับการพิจารณาสงเสริมการลงทุน โดยหลังจากคณะอนุกรรมการฯ ได
เห็นชอบตอขอเสนอ และผูพัฒนาเมืองอัจฉริยะไดรบั แจงผลการพิจารณาแลว ผูพัฒนาเมืองอัจฉริยะสามารถขอรับ
การพิจารณาสิทธิประโยชนเมืองอัจฉริยะจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ ส.7/ 2561 เรื่องการใหการสงเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอไปได

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 18ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 19ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

แนวทางการพิจารณารายละเอียดการพัฒนาพืน้ ที่เมืองอัจฉริยะ และบริการระบบเมือง
อัจฉริยะ

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมีแนวทางในการพิจารณารายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และ
บริการระบบเมืองอัจฉริยะ ดังนี้
1. พิจารณาความครบถวนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/บริการระบบเมืองอัจฉริยะ
 ชื่อโครงการ: มีการระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/บริการระบบเมืองอัจฉริยะ
 ที่มาและความสำคัญ: มีการอธิบายที่มาและความสำคัญวาโครงการ/กิจกรรม/บริการระบบเมื อง
อัจฉริยะ ที่เสนอ สอดคลองกับบริบทและความตองการของเมืองอยางไร หรือ สามารถแกปญหาตรง
ตาม pain points ของเมืองอยางไร โดยระบุกลุมเปาหมายผูรับประโยชนดวย (ถามี)
 เปาหมาย วัตถุประสงค และผลลัพธที่คาดหวัง: มีการระบุ เปาหมาย วัตถุประสงค และผลลัพธที่
คาดหวังของโครงการ/กิจกรรม/บริการระบบเมืองอัจฉริยะ
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Output / Outcome): มีการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/
บริการระบบเมืองอัจฉริยะ โดยควรระบุคาเปาหมายเชิงปริมาณชัดเจน เพื่อการติดตามประเมินผล
ต อไป โดยตัว ชี้ว ัดและคาเปาหมาย ควรมีความสอดคลองหรือสงผลหรือ นำไปสู ตัว ชี ้ว ัดและคา
เปาหมายหลักของแตละสมารท ตามเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ หรือเปนไปตาม
เปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
 ระยะเวลาดำเนินการ: มีการระบุระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มตน และสิ้นสุด (เดือน ป)
 วิธ ีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน: มีการอธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดำเนิ นงาน ตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินงานที่ระบุ มีการระบุชื่อเทคโนโลยี หรือชื่อนวัตกรรม ที่ใชในโครงการ/กิจกรรม/บริการระบบ
เมืองอัจฉริยะ อาจใชตารางหรือแผนภาพประกอบ
 สถานที่ดำเนินการ: มีการระบุชื่อสถานที่ดำเนินการ และละติจูด-ลองติจูดของสถานที่ชัดเจน หากเปน
การใหบริการในพื้นที่วงกวาง ใหระบุละติจูด-ลองติจูด คูกับรัศมีการใหบริการ หรือขอบเขตพื้นที่การ
ใหบริการที่ชัดเจน
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 20ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม: มีการระบุผลลัพธกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก
เชิงลบ และแนวทางการปองกัน/แกปญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่
 ผูไดรับประโยชน: มีการระบุกลุมผูไดรบั ประโยชน/ ผูใชงาน และประมาณการจำนวนผูไดรับประโยชน/
ผูใชงาน จากการดำเนินการ
 รูปแบบการลงทุน: มีการอธิบายรูปแบบการลงทุน / รูปแบบการดำเนินการ (Business Model) เชน
การลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐรวมเอกชน หรืออื่นๆ
 งบประมาณ และแหลงเงินทุน : มีการระบุประมาณการงบประมาณที่จะต องใช และแหลงเงิ นทุ น
ชัดเจน

 ผูรับผิดชอบหลัก/ รอง และบทบาทหนาที่: มีการระบุหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 1 หนวยงาน และ
หนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยใหระบุบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานผูรับผิดชอบตอ
บริการระบบ/ กิจกรรม/ โครงการที่เสนอ เชน วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิต แปรรูป ติดตั้ง ประสานงาน
ใหบริการ กำกับดูแล ลงทุน ซื้อจาง สนับสนุน ใชงาน หรือเปนเจาของพื้นที่ เปนตน (ถามี)
2. พิจารณารูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/บริการระบบเมืองอัจฉริยะ ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
สงเสริมความเปนเมืองอัจฉริยะ หรือสอดคลองกับเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (Board of Investment: BOI)3

3

ดูรายละเอียดทีภ่ าคผนวก 3

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 21ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ข

ตัวอยางรายการตัวชี้วัดสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน

การกำหนดตัวชี้วัด (output/outcome) ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน ที่ระบุในรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม/บริการระบบเมืองอัจฉริยะ (ภาคผนวก ก) นั้น เพื่อใหการพิจารณาหรือติดตามมีความยืดหยุ นและตรงกับ
บริบทของพื้นที่ ผูดำเนินโครงการสามารถกำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนที่นำไปสูเปาหมายระยะยาวของการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะของประเทศ ตามเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะได โดยมีตัวอยางรายการตัวชี้วัดสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน ดังนี้
1. Smart Environment
ความหมาย เมืองที่คำนึงถึง ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช
เทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการอยางเปน ระบบ เชน การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การ
บริหารจัดการของเสีย และการเฝาระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ม การมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด

มี การบริห ารหรือเพิ่มคุณ ภาพการจัด การน้ำ ขยะ อากาศ และพื ้น ที ่ส ีเ ขี ย ว ให เปน ไปตามคา
มาตรฐาน หรือ การลดลงของปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Emission) ไมนอย
กวารอยละ 1 ตอป หรือ เปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปน
เมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชี้วัด
 การลดลงของปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Emission) ไมนอยกวารอยละ 1 ตอป
ดานคุณภาพอากาศ
 คุณภาพอากาศจะตองอยูในระดับคุณภาพอากาศดี - ดีมาก (คา AQI ไมเกินกวา 50)
 รอยละของพื้นที่ที่มีคาเฉลี่ยความเขมขนของมลพิษอากาศ (NO2, SO2, O3, PM10 และ PM2.5) ตาม
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
 สัดสวนของจุดตรวจสอบคุณภาพอากาศแสดงผลแบบเรียลไทมตอ ตร.ม. เปนตน
ดานการจัดการน้ำ
 คุณภาพน้ำจะตองอยูในระดับดี (คา WQI ไมต่ำกวา 71)
 รอยละของน้ำเสีย ที่ถูกบำบัดและนำกลับไปใชประโยชน ตามมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
 มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดเบื้องตนใหเปนไปตามมาตรฐาน เปนตน
ดานการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส
 ขยะมูลฝอยไดรับการคัดแยก และจัดการอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 75 ของปริมาณขยะในพื้นที่

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 22ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

1. Smart Environment
 รอยละของทรัพยากรและของเสีย ที่มีการบริหารจัดการโดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
4

 รอยละของถังขยะสาธารณะ ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลออนไลนกับระบบการจัดการขยะของเมือง (Smart Bin)
 รอยละของขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส (E-Waste) ที่จัดการกำจัดถูกตองตาม
หลักวิชาการ และนำกลับไปใชประโยชน
 มีการเชื่อมโยงขอมูลออนไลนกับระบบการจัดการขยะของเมือง (Smart Bin) เปนตน
พื้นที่สีเขียว
 อัตราสวนพื้นที่สีเขียว/ประชากรในพื้นที่เมืองตองไมนอยกวา ๙ ตร.ม./คน
การจัดการดานอุทกภัยและภัยแลง
 มีพื้นที่สำหรับรองรับการระบายน้ำไมนอยกวารอยละ 15 ของพื้นที่เมืองทั้งหมด เปนตน
ดานอื่น ๆ
 มีระบบและการจัดการขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอม อาทิ น้ำทวม รวมทั้งปญหาการจัดการ
มลพิษดานขยะ น้ำเสีย มลพิษดานอากาศ ที่ไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 มีขอเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดาน Smart Environment ใหเกิดขึ้นได
อยางเปนรูปธรรม เปนตน

(หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน คือการหมุนเวียนใชทรัพยากรธรรมชาติในหวงโซคุณคา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินคาที่หมดอายุ
และพลังงาน ใหกลับไปเปนทรัพยากรที่หมุนเวียนอยูในระบบดวยกระบวนการที่เหมาะสม)
4

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา 23ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

2. Smart Economy
ความหมาย เมืองที ่ใชเทคโนโลยีดิจ ิทัลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ มในระบบเศรษฐกิ จและบริห ารจัดการทรัพ ยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เชน เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองทองเที่ยวอัจฉริยะ เปนตน
ตัวชี้วัด
มีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดำเนินธุรกิจ นำไปสู
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายไดตอหัวประชากรไมนอยกวา 250,000 บาทตอ
ป (8,200 USD) หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบ ทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปน
เมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชี้วัดสนับสนุน
ดานประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดำเนินธุรกิจ
 สัดสวนของบริการซึ่งมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับขอมูลเปด (Open data)
 สัดสวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Digital payment system/Cashless society)
 มีการสงเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (Digital payment system/Cashless society) เปนตน
ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 รอยละของผูประกอบการใหมที่มีการจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่
 อัตราการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) หรือ ธุรกิจเกิดใหม
 รอยละของผูประกอบการ/ธุรกิจที่เนนการสรางรายไดบนโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล เปนตน
ดานการจางงาน
 อัตราการวางงาน หรือ สัดสวนของแรงงานที่ถูกจางงานแบบเต็มเวลา
 สัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมดาน ICT
 สัดสวนของแรงงานใน sector ดานการวิจัยและพัฒนา เปนตน
ดานอื่น ๆ
 มีขอเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดาน Smart Economy ใหเกิดขึ้นไดอยาง
เปนรูปธรรม เปนตน

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา ๒๔ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

3. Smart Energy
ความหมาย เมืองที ่สามารถบริห ารจัด การดา นพลัง งานไดอยา งมีป ระสิทธิภ าพ สรางความสมดุล ระหว า ง
การผลิตและการใชพลังงานในพื้นที่เพื่อสรางความมั่นคงทาง
ตัวชี้วัด
มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการดานพลังงาน นำไปสูประสิทธิภาพการใชพลังงานในพื้นที่
และ/หรือ การใชพลังงานทดแทนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นไมนอยกวาร อยละ 1 ตอป หรือเป นไปตาม
เปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชี้วัดสนับสนุน
ดานการบริหารจัดการพลังงาน
 ผลิตความเย็นหรือความรอนจากสวนกลางครอบคลุมพื้นใชสอยของสถานประกอบการ บานเรือน หรือ
อาคารประเภทตางๆ ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70
 มีระบบจัดเก็บพลังงานในรูปแบบตางๆ ที่มีขนาดไมนอยกวารอยละ 30 ของพลังงานที่ผลิตไดภายในพื้นที่
 มีระบบการจัดการพลังงานในพื้นที่สำหรับพื้นที่ตางๆ ครอบคลุมพื้นที่เมืองในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50
 มีแผนการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meters) แบบ AMI (Advance Metering Infrastructure) ทำงาน
รวมกับชุดสงสัญญาณทางอินเทอรเน็ตและอุปกรณตางๆ ที่จำเปน โดยผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลและ
ไดรับแจงคำแนะนำในการใชพลังงานผานเวบไซดของศูนยควบคุมในลักษณะแบบ Real-Time โดยตองมี
จำนวน smart meter ครอบคลุมการใชพลังงานรอยละ 100 ของการใชพลังงานของเมือง
 ออกแบบโครงข ายระบบไฟฟา ยอย (Micro-grid) หรือระบบสมารทไมโครกริด (Smart Microgrid) ให
สวนประกอบทั้งหมดทำงานรวมกันผานระบบบริหารจัดการพลังงานและระบบควบคุม โดยสามารถทำงาน
ในโหมดที่ไมโครกริดแยกตัวเปนอิสระจากระบบโครงขายไฟฟาหลัก (Island Mode) ไดไมนอยกวา 24
ชั่วโมง เปนตน
ดานการผลิตพลังงานทดแทน
 ผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือ พลังงานทางเลือก (พลังงานขยะ/พลังงานน้ำ/พลังงานแสงอาทิตย etc.) ไดใน
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 50
 ผลิตพลังงานภายในพื้นที่ไดสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70 ของความตองการพลังงาน เปนตน
ดานอื่นๆ
 ออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการใชงานยนยนตที่รักษาสิ่งแวดลอมไดครอบคลุมประชากร
ในพื้นที่
ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50%
 จำนวนจุดชารจไฟสำหรับรถยนตไฟฟา (EV car charging station) ตอรถยนตไฟฟา
 มีระบบ Smart Home/Smart Building สำหรับพื้นที่ตางๆ ครอบคลุมพื้นที่เมืองในสัดสวนไมนอยกวารอย
ละ 100
(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา ๒๕ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

3. Smart Energy
 อาคารหรือสถานประกอบการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ที่มีคาดัชนีการใช
พลังงานดีกวาคามาตรฐานไมนอยกวารอยละ 25
 มีมาตรการลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดไมนอยกวารอยละ 20 ของคาการปลอยกาซเรือนกระจกใน
สถานะปกติ
ภายใน 5 ปแรกของโครงการ
 มีขอเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดาน Smart Energy ใหเกิดขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม เปนตน

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา ๒๖ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

4. Smart Governance
ความหมาย เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก แกประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยมุงเนน ความโปรงใสและการมีสวนรวม และมีการปรับปรุง
อยางตอเนื่องผานการประยุกตใชนวัตกรรมบริการ
ตัวชี้วัด
เมืองที่มีระบบบริการสาธารณะในระบบดิจิทัล โดยเฉพาะบริการภาครัฐ ที่โปรงใส และคำนึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชน โดยมีสัดสวนประชาชนเขาถึงบริการ/ขอมูลขาวสาร ผานชองทางดิจิทัล
ไมนอยกวารอยละ 60 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือมีสัดสวนประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะ (E-Participation) ไมนอยกวารอยละ 60 ของจำนวนประชากรใน
พื้นที่ หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชีว้ ัดสนับสนุน
ดานความสะดวกในการเขาถึงบริการและขอมูลขาวสาร
 สัดสวนการใหบริการของเมืองทางออนไลน หรือ สัดสวนการใหบริการดานดิจิทัล (digital service)
 รอยละการเขาถึงระบบรับขอรองเรียน ขอเสนอและ ที่สามารถการตอบสนองตอขอรองเรียนไดทั่วถึงและ
ทันทวงที
 รอยละของการเขาถึงระบบการแจงเตือนฉุกเฉิน (ผานทางแอพพลิเคชั่น หรือ ชองทางออนไลนอื่นๆ)
 มีการอำนวยความสะดวกในการเขาถึงบริการภาครัฐ รวดเร็ว/ลดขั้นตอน/ลดคาใชจาย
 มีการเปดเผยขอมูลในรูปแบบขอมูลเปด (Open Government Data) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลภาครัฐ ไดอยางสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว และเกิดการนำขอมูลเปดภาครัฐ มาใชในการตอยอด
นวัตกรรม เปนตน
ดานการมีสวนรวมของประชาชน
 สัดสวนของประชาชนใชบริการผานทางระบบออนไลน และบริการทางดานดิจิทัล
 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออก ผานทางระบบออนไลน
 มีการระบุผูมีสวนไดเสียอยางชัดเจนและครบถวน
 มีการระบุระยะเวลาการพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มรี ายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจนและไดรับความ
เห็นชอบจากประชาขนในพื้นที่ เปนตน
ดานอื่น ๆ
 มีการสรางนวัตกรรมที่สามารถใหบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่อประโยชนแกประชาชนทั่วไป
 มีขอเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดาน Smart Governance ใหเกิดขึ้นได
อยางเปนรูปธรรมเปนตน

(ราง) คูมือเกณฑการประเมินแผนการเปนเมืองอัจฉริยะ -หนา ๒๗ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

5. Smart Living
ความหมาย : เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปตย (Universal Design)
ใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต
ตัวชี้วัด
มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขอนามัย ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนความปลอดภัยจากภัยพิบัติ นำไปสูการมีสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชนที่มีคาดัชนีสุขภาวะไมนอยกวารอยละ 80 หรือเปนไปตามเปาหมาย/บริบ ทของ
เมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชี้วัดสนับสนุน
ดานสุขภาพ
 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) ไมนอยกวา 75 ป ภายในป 2580
 อัตราความรอบรูดานสุขภาวะของประชากร
 รอยละของประชากรที่มีสุขภาพดีตอประชากรทั้งหมด
 สัดสวนของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่ไดรับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที
 อัตราการเจ็บปวยดวยโรคสำคัญ 5 โรคตอประชากร 100,000 คน
 อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยตอประชากร 100,000 คน
 รอยละของประชากรในเมืองที่มีไฟลสุขภาพแบบครบวงจรออนไลนที่ผูใหบริการเขาถึงได
 รอยละของประชากรที่เขาถึงระบบเตือนสาธารณภัยแบบเรียลไทมเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและอากาศ เปนตน
ดานความปลอดภัย
 สัดสวนคดีชีวิตและทรัพยสิน ตอประชากร 100,000 คน
 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรพันคน
 จำนวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 จำนวนฐานความผิดคดีอาญา 4 กลุม ตอประชากร 100,000 คน
 อัตราการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตอประชากร 100,000 คน
 รอยละของความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินจากสาธารณภัยลดลง
 รอยละของผูประสบภัยไดรับความชวยเหลืออยางรวดเร็วตามมาตรฐาน
 รอยละของประชาชนที่มีระบบการปองกัน การเตือนภัย และมีเครื่องมืออุปกรณที่มีมาตรฐานทำใหเกิด
ความปลอดภัยจากสาธารณภัย เปนตน
 รอยละของพื้นที่เมืองที่มีกลองวงจรปดสำหรับการเฝาระวัง เปนตน
ดานการออกแบบตามมาตรฐานหลักอารยสถาปตย (Universal Design) ที่เอื้อตอการเขาใชของ
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผูใชกระเปาเดินทาง คนพิการ ผูปวยพักฟน
ผูใชวีลแชร
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5. Smart Living
 รอยละของประชากรกลุมเปาหมาย เขาใชบริการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใชหลักการออกแบบ
เพื่อทุกคน
 รอยละของประชากรกลุมเปาหมาย ที่เขาถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใชหลักการออกแบบเพื่อ
ทุกคน
 ระดับความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมายตอการความสะดวกในการเขาใชสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ใชหลักการออกแบบเพื่อทุกคน เปนตน
 มีขอเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดาน Smart Living ใหเกิดขึ้นไดอยาง
เปนรูปธรรม
6. Smart Mobility
ความหมาย เมืองที่มุงเนนพัฒนาระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเชื่อมโยงของระบบขนสง และการสัญ จรที ่ห ลากหลาย เพิ ่ มความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนสง รวมถึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
มี ก ารนำเทคโนโลยีม าเพิ ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและความเชื ่ อ มโยงของระบบขนส ง และการสั ญ จร
ที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย โดยมีสัดสวนประชากรในการเขาถึงบริ ก าร
ระบบขนสงสาธารณะดวยความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 60 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือ
จำนวนอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิตตอปริมาณการเดินทางบนถนนไมเกิน 12 คน/ประชากร 1 แสนคน
(หรือลดลงรอ ยละ 50 ตอป) หรือความพึงพอใจจากระบบขนส งจราจรที ่ สะดวกไม น  อ ยกว า
รอยละ 60 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือ เปนไปตามเปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็น
การพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชี้วัดสนับสนุน
ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 สัดสวนของเสนทางขนสงสาธารณะที่มีการติดตั้งระบบ Real time
 ระดับแผนการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับระบบการขนสงสาธารณะ (Information System)
 ระดับของแผนการพัฒนาการบริหารจัดการจราจรแบบอัตโนมัติ/Real time
 สัดสวนของจำนวนถนนที่มีการติดตั้งระบบการใหขอมูลการจราจรอัตโนมัติ Real time
 สัดสวนของจำนวนรถขนสงที่เขามาใชในพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ GPS
 มีชองทาง (Website , App , SMS เปนตน) หรือประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
(ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน) ในการพัฒนาชองทางการใหขอมูลการเดินทาง
 ระดับของการบังคับใชระบบควบคุมการฝาฝนระเบียบจราจรตางๆ แบบอัตโนมัติ เชน ระบบตรวจวัด
ค
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6. Smart Mobility
การตรวจสอบฝาสัญญาณไฟจราจร การจอดรถในที่หามจอด โดยสงใบสั่งไปยังที่อยูของเจาของทะเบียนรถ
ดังกลาว เปนตน
 สัดสวนของพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับการฝาฝนดานจราจรแบบอัตโนมัติ เชน CCTV
เครื่องตรวจวัดความเร็ว เปนตน
ดานความปลอดภัยของการเดินทาง
 สัดสวนพื้นที่ติดตั้งโครงขาย/สาธารณูปโภคดานอุปกรณตรวจจับการฝาฝนจราจรแบบอัตโนมัติ
(เชน CCTV, Speed detector)
 ระดับการนำขอมูลจาก GPS มาใชในการพัฒนาแนวทางในการลดพฤติกรรมที่มีผลตอการเกิดอุบัตเิ หตุ
 สัดสวนของพื้นที่โครงขายคมนาคมที่มีไฟสองสวาง เปนตน
ดานความสะดวกในการเขาถึงระบบขนสง
 สัดสวนของพื้นที่ที่สามารถเขาถึงการบริการระบบขนสงสาธารณะ หรือการเดินทางทางเลือก
(เชน Vehicle sharing เปนตน) เพื่อใหเกิดการเขาถึงการบริการระบบขนสงสาธารณะ ในระยะการเดินเทา
500 เมตร
 สัดสวนพื้นที่ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกคมนาคมขนสงสำหรับทุกคน (Universal design)
 สัดสวนพื้นที่โครงขายคมนาคมที่มีระบบไฟฟาสองสวางตามเสนทางสัญจร
 สัดสวนของคนที่ใชระบบยานพาหนะรวมกันตอประชากรในพื้นที่ 100,000 คน
ดานอื่นๆ
 ระดับของแผนการพัฒนาที่จอดรถที่ติดตั้งระบบแจงขอมูลแบบ Real time
 สัดสวนของที่จอดรถที่ติดตั้งระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) เชน จายเงินผานบัตรสมาชิก/บัตร
เครดิต เปนตน
 สัดสวนของระบบขนสงมวลชนที่ติดตั้งอุปกรณเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส เชน E-Ticket , QR code เปนตน
 มีแผนการพัฒนาระบบจายคาบริการที่เกี่ยวของกับการคมนาคม (นอกเหนือจากระบบขนสงมวลชน) เชน
ระบบการซื้อตั๋วโดยสารออนไลน ระบบ Electronic Toll Collector เปนตน
 มีแผน/มาตรการ การสงเสริมการใชยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและปลอยมลพิษต่ำ เชน ยานยนตไฟฟา
(EV) ,Hybrid , การมีสถานีอัดประจุ เปนตน โดยวัดจาก สัดสวนของจำนวนรถในพื้นที่ท่ลี งทะเบียนกับพื้นที่
(พื้นที่ที่พัฒนาฯ) ในการใชยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและปลอยมลพิษต่ำ หรือ สัดสวนการมีสถานีอัด
ประจุในพื้นที่ เปนตน
 นวัตกรรม / ขอเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดขางตน เชน ยานพาหนะไรคนขับ การจองที่จอดรถ
ผานระบบออนไลน เปนตน
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7. Smart People
ความหมาย เมืองที่มุงพัฒนาองคความรู ทักษะ และสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปดกวางสำหรับความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และการมีสวน
รวมของประชาชน
ตัวชี้วัด
มีการพัฒนาทักษะและองคความรูของประชาชน รวมถึงสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อใหประชาชนจำนวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนประชากรในพื้นที่ สามารถใชเทคโนโลยี
ดิจ ิท ัล ไดอยา งเทาทัน มีภู มิค ุม กัน และมีความปลอดภัย (Digital Literacy) หรื อเปน ไปตาม
เปาหมาย/บริบทของเมืองที่แสดงใหเห็นการพัฒนาสูความเปนเมืองอัจฉริยะ
ตัวอยางตัวชี้วัดสนับสนุน
ดานการพัฒนาองคความรูและทักษะ
 สัดสวนแรงงานดานบุคลากรที่มีทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
 สัดสวนของการจางงานบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะประเภทงานที่มีคุณภาพ/เศรษฐกิจสรางสรรค/ทักษะ
ฝมือสูง
 สัดสวนของการเขาถึงองคความรูของกลุมเปาหมายตอหลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล หลักสูตรการอบรมดานดิจิทัล หรือเศรษฐกิจสรางสรรค
 สัดสวนของประชาชนที่เขาถึงองคความรูดาน Cyber security
 สัดสวนของประชาชนที่เขาถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะดานการประยุกตใชดิจิทัล เปนตน
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรุ
 สัดสวนประชากรที่เขาถึงการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (E-Learning)
 สัดสวนพื้นที่สรางสรรค (Creative space, Maker space, Urban living lab, Co-working space) ตอ
ประชากรในพื้นที่
 สัดสวนของชองทางเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning Channel) ตอประชากรในพื้นที่ เปนตน
ดานการลดความเลื่อมล้ำ
 สัดสวนของประชากรที่เขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
 สัดสวนของประชากรมีการใช e-Governance service หรือ eHealth
 มีแผนสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
 มีแผนสงเสริมใหพลเมืองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
 มีการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง แบบสาธารณะภายในพื้นที่ เปนตน
ดานอื่น ๆ
 มีแผนการพัฒนาชองทางเพิ่มโอกาสการจางงาน ความตองการจางงานและความตองการงาน ในแรงงาน
และผูประกอบการ
 มีแผนสรางความสมดุล Work-life balance
 มีแผนสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการอยูรวมกันแบบหลากหลายสังคมและวัฒนธรรม
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7. Smart People
 มีขอเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดาน Smart People ใหเกิดขึ้นไดอยาง
เปนรูปธรรม
เปนตน

ทั้งนี้ ผูเสนอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสามารถกำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนไดนอกเหนือจากตัวอยางให
ไว โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาหรือบริบทของพื้นที่ โดยแสดงใหเห็นการพัฒนาสูความ
เปนเมืองอัจฉริยะในแตละดานตามที่ระบุแลวขางตน
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ภาคผนวก ค

การรับสิทธิประโยชนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การรับสิทธิประโยชนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) มี
รายละเอียด ดังนี้
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

กลุมกิจการและ
สิทธิประโยชน

7.31 กิจการพัฒนา 1. ตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
พื้นที่เมืองอัจฉริยะ 2. ตองจัด ใหมีโ ครงสรา งพื้น ฐานดา นการสื ่อสารที ่ พ ร อ มรองรับ ระบบ
อัจฉริยะดานตาง ๆ เชน Fiber Optic, Public Wifi เปนตน
3. ตองจัดใหมีบริการระบบอัจ ฉริยะ Smart Environment และจัดใหมี

A2
สิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคล = 8 ป

บริการระบบอัจฉริยะดานอื่นๆ อยางนอยอีก 1 ดา น จาก 6 ดาน ดังนี้
Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy,
Smart Governance และ Smart Energy
4. ตองจัดใหมีระบบจัดเก็บและบริหารขอมูล โดยมีการเชื่อมโยงหรือการให
ใชง านข อมูล ในการบริห ารจัดการและใหบ วิก ารในพื้ น ที่เ มื อ งอั จฉริยะ
(Open Data Platform)
5. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะกอนยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน
6. ตองกำหนดและดำเนิน การตามเปาหมายดา นตา งๆ ที่สอดคลอ งกั บ
เปาหมายการพัฒนาพื้นที่
7. ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และ
ตองเสนอแผนการมีสวนรวมของประชาขนในพื้นที่
8. รายไดที ่อ ยูในขา ยไดร ับ ยกเว นภาษีเงิน ได นิติบ ุ คคลตอ งเป น รายได
คาบริการในพื้นที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใชระบบอัจฉริยะตามที่คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ
9. หากตั้งอยูในพื้นที่ EEC ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
7.32 กิจการพัฒนา 1. ตองมีการพัฒนา ติดตั้ง และใหบริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมใน

A2

ระบบเมืองอัจฉริยะ ดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานตามที่คุณะกรรมการกำหนด เชน Smart
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เงื่อนไข

กลุมกิจการและ
สิทธิประโยชน

Mobility. Smart People, Smart Living, Smart Economy. Smart
Governance, Smart Energy และ Smart Environment เปนตน

สิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินได

2. ตองเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ไดรับความเห็นชอบ นิติบุคคล = 8 ป
จากคณะกรรมการหรือหนวยงานที่ร ับ ผิดชอบการพัฒนาเมื องอั จฉริ ย ะ
เทานั้น
3. หากตั้งอยูในพื้นที่ EEC ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันสิ้นสุดระยะ เวลา
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เอกสารฉบับเต็มสามารถดาวนโหลดไดที่
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
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