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ด้าน Environment

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

ปริมาณขยะที่นําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ก่อนนําไปจัดการ มีการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง

ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง มีการจัดการไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง

ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การเข้าถึงน้ําสะอาดที่ได้มาตรฐาน มีการเข้าถึงน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค อุปโภคที่ได้มาตรฐาน

พื้นที่ให้บริการน้ําสะอาดครอบคลุมพื้นที่ชุมชนมากกว่าร้อยละ มีพื้นที่ให้บริการน้ําสะอาดครอบคลุมพื้นที่ชุมชนตามที่กําหนด

มาตรฐานคุณภาพน้ําสะอาดเบื้องต้น เพื่อการบริโภค อุปโภค มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ําสะอาดเบื้องต้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นต้น มีการส่งเสริมให้อาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานประกอบการ ฯลฯ บําบัดน้ํา

เสียขั้นต้น โดยติดตั้งถังดักไขมัน ถังบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน มีการจัดให้มีระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน  

พื้นที่ให้บริการระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ครอบคลุมพื้นที่

ชุมชนมากกว่าร้อยละ 50

มีพื้นที่ให้บริการระบบบําบัด

น้ําเสียรวมชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนตามที่กําหนด

1.4 คุณภาพอากาศไม่ส่งผลกระทบต่อคนใน

ชุมชน

การจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ อาทิ กลิ่นเหม็น ควัน 

ฝุ่นละออง ฯลฯ

การจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม

การเดินทางทางเลือก

2.1 เมือง/ชุมชน/โครงการพัฒนา มีพื้นที่สี

เขียวที่เพียงพอ ได้มาตรฐาน

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเมือง/ชุมชน/โครงการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร/คน

มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึง/ใช้บริการได้ ไม่น้อยกว่า 10

 ตารางเมตร/คน

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับบริบทของพื้นที่

การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ภูมิ

นิเวศ

มีการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ภูมินิเวศ หรือการ

จัดทําแผนฯ ที่เกี่ยวข้อง ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Environment

1.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบ

วงจรถูกต้องตามหลักวิชาการ 

นิยาม : การพัฒนาเมืองในมิติของสิ่งแวดล้อม ที่คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ

1.2 น้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค 

ที่เพียงพอ ได้มาตรฐาน

1.3 เมือง/ชุมชน/โครงการพัฒนา มีการจัดการ

น้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงไว้

เป็นฐานทรัพยากรอันมีค่า ที่สามารถ

นํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต 

และการประกอบสัมมาชีพ รวมทั้งไม่

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

2. การดํารงไว้ซึ่งดุลยภาพของ

ธรรมชาติและมีความเหมาะสมกับการ

อยู่อาสัย การดํารงชีวิตการประกอบ

สัมมาชีพของคนในชุมชน
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ด้าน Environment

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Environment

นิยาม : การพัฒนาเมืองในมิติของสิ่งแวดล้อม ที่คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ

2.3 เมืองมีความปลอดภัย มีแผนหรือระบบในการเฝ้าระวังภัยจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

มีแผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.4 เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์

และมลทัศน์

การจัดดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม ปลอดภัย

3.1 นวัตกรรมการพัฒนาเมือง  มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยกระดับการบริหารจัดการ

มลพิษและสิ่งแวดล้อม

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

3.2 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพ

เครื่องมือ กลไก ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ 

การมีเครื่งมือ หรือกลไก อาทิ 

กลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการ ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง/ชุมชน/

โครงการพัฒนา รวมทั้งติดตามประเมินผล

ประสิทธิภาพการจัดการ

ข้อร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อม

มีระบบและการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ํา

ท่วม รวมทั้งปัญหาการจัดการมลพิษด้านขยะ น้ําเสีย มลพิษด้านอากาศ ที่

ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

3,3 ประชาชนมีวิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

4. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน

พลังงาน (SMART Environment 

Innovation)

4.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ

สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Environment  ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นําเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ด้าน Smart Environment

มีข้อเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Environment ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการติดตามสภาวะแวดล้อม
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ด้าน Governance

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

1.1 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐใน

การเข้าถึงระบบบริการของรัฐ

 มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการเข้าถึงระบบบริการของรัฐ มีหลักฐานที่แสดงถึงข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกทุกฝ่ายในการส่งเสริม

ยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐ

1.2. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการ

ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้

ประชาชนผู้รับบริการสามารถพบกับส่วน

ราชการผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได้

 อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

คุณภาพการให้บริการสาธารณะ ช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวดเร็ว/ลดขั้นตอน/ลด

ค่าใช้จ่าย

1.3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและผลักดัน

ให้เกิดการทํางานร่วมกันของภาครัฐ รวมถึง

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และการบูรณา

การการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันจน

นําไปสู่การเกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเปิด (Open Government Data) 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว

 และเกิดการนําข้อมูลเปิดภาครัฐ มาใช้ในการต่อยอดนวัตกรรม

1.3. ต้องมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สร้าง

นวัตกรรมบริการ  เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐ ให้มีความรวดเร็ว ลดปัญหาในการ

บริหารจัดการ

นวัตกรรมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ

(Government Service Accessibility )

มีการสร้างสร้างนวัตกรรมที่สามารถให้บริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนทั่วไป

2.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เปิดให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย

มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจนและครบถ้วน

2.2 มีแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน มีรูปธรรม สามารถวัดผลได้ (Action 

Plan) รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Governance

นิยาม : การกํากับดูแลการให้บริการภาครัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมี

ส่วนร่วม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ

1. การเข้าถึงบริการภาครัฐ
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ด้าน Governance

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Governance

นิยาม : การกํากับดูแลการให้บริการภาครัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมี

ส่วนร่วม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ

3.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและผลักดัน

ให้เกิดการทํางานร่วมกันของภาครัฐ รวมถึง

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

การสร้างความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยได้รับการประเมินจากบุคคลภายนอก หรือได้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง

3.2 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ

ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวมเร็ว 

โปร่งใส

แผนปฏิบัติการ มีการระบุระยะเวลาการพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดการ

ดําเนินการที่ชัดเจนและได้รับความเห็นชอบจากประชาขนในพื้นที่

4. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน

พลังงาน (SMART Governance 

Innovation)

4.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ

สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Governance ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นําเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ด้าน Smart Governance

มีข้อเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Governance ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ด้าน Mobility นิยาม : ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand Smart Transportation 

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

1. การเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่ง / ระบบขนส่งสาธารณะ 

(Accessibility)

1.1.การส่งเสริมการใช้บริการ

ระบบคมนาคม

มีแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่  - สัดส่วนของพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงการบริการระบบขนส่งสาธารณะ หรือการ

เดินทางทางเลือก (เช่น vehicle sharing เป็นต้น) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการ

บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในระยะการเดินเท้า 500 เมตร

 - สัดส่วนของเส้นทางขนส่งสาธารณะที่มีการตดิตั้งระบบ real time

1.2. การอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

ด้านคมนาคมขนส่ง

มีแผนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง

สําหรับคนทุกคน (Universal Design)

 - สัดส่วนของรายการตามกฎกระทรวงฯ ที่มีแผนในการดําเนินการ 

(พิจารณาระบบขนส่งสาธารณะที่เสนอเพื่อการดําเนินการ)

2.1. การให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร มีแผนการพัฒนาการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่ง

สาธารณะ เช่น ช่องทางการแจ้งตําแหน่งของยานพาหนะ

สาธารณะ, ระบบแจ้งระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการ 

เป็นต้น

 - ระดับแผนการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งสาธารณะ

(Information System)

2.2. การบริหารจัดการที่จอดรถ ระดับของแผนการพัฒนาที่จอดรถที่ติดตั้งระบบแจ้งข้อมูลแบบ real time

 - สัดส่วนของที่จอดรถที่ติดตั้งระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 

เช่น จ่ายเงินผ่านบัตรสมาชิก/บัตรเครดิต เป็นต้น

 - สัดส่วนของระบบขนส่งมวลชนที่ติดตั้งอุปกรณ์เก็บเงินเล็กทรอนิกส์ เช่น 

e-ticket , QR code เป็นต้น

 - มีแผนการพัฒนาระบบจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม 

(นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชน) เช่น ระบบการซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์ , 

ระบบ Electronic Toll Collector เป็นต้น

3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขนส่งและจราจร(Efficiency)

3.1. การบริหารจัดการจราจร มีแผนการพัฒนาการบริหารจัดการจราจรแบบอัตโนมัติ/real 

time เช่น การบริหารจัดการไฟจราจรแบบ real time, Bus 

Priority, ศูนย์บริหารจัดการจราจร เป็นต้น

 - ระดับของแผนการพัฒนาการบริหารจัดการจราจรแบบอัตโนมัติ/real time

3.2. การให้ข้อมูลแก่ผู้เดินทาง  - สัดส่วนของจํานวนถนนที่มีการติดตั้งระบบการให้ข้อมูลการจราอัตโนมัติ/

real time

 - มีช่องทาง (Website , App. , SMS เป็นต้น) หรือประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน)ในการพัฒนาช่องทางการ

ให้ข้อมูลการเดินทาง

3.3. การบริหารจัดการการขนส่งสินค้า  - สัดส่วนของจํานวนรถขนส่งที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS

 - มีศูนย์ควบคุมการเดินรถขนส่งสินค้า

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Mobility 

มีแผนการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการที่จอดรถที่

ทันสมัย เช่น การลงทะเบียนที่จอดรถ ผ่านระบบออนไลน์,

การแจ้งสถานะที่จอดรถ/การแนะนําที่จอดรถผ่านระบบ

มีแผนการพัฒนาการให้บริการข้อมูลการเดินทาง/จราจร (รถ

ส่วนบุคคล) เช่น ป้ายอัจฉริยะ ,ช่องทาง 

(Website/App./SMS) การให้ข้อมูลการเดินทาง เป็นต้น

2.3. การส่งเสริมการสังคมไร้เงินสด มีแผนการส่งเสริมการจ่ายค่าธรรมเนียมด้านการขนส่งด้วย

เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-ticket ,Electronic Toll 

Collector (ETC) , ซื้อบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

2. ความสะดวกสบายการใช้

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ

สะดวกด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการ

ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

(Convenience)

มีแผนการบริหารจัดการรถขนส่งสินค้า เช่น การติดตั้ง GPS ,

ศูนย์ควบคุมการเดินรถ เป็นต้น
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ด้าน Mobility นิยาม : ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand Smart Transportation 

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Mobility 

4.1. ความปลอดภัยการให้บริการขนส่ง

สาธารณะ

 - มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยภายในยานพาหนะของระบบขนส่งสาธารณะ

ครบถ้วนตามมาตรฐาน

 - มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยภายในอาคารของระบบขนส่งสาธารณะ

ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

4.2. ความปลอดภัยในโครงข่ายคมนาคม  - สัดส่วนของพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการฝ่าฝืนด้านจราจรแบบ

อัตโนมัติ เช่น CCTV , เครื่องตรวจวัดความเร็ว เป็นต้น

 - ระดับของการบังคับใช้ระบบควบคุมการฝ่าฝืนระเบียบจราจรต่างๆ แบบ

อัตโนมัติ  เช่น ระบบตรวจวัดความเร็ว การตรวจสอบฝ่าสัญญาไฟจราจร 

การจอดรถในที่ห้ามจอด โดยมีส่งใบสั่งไปยังที่อยู่ของเจ้าของทะเบียนรถ

4.3. ความปลอดภัยในโครงข่ายคมนาคม มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวเส้นทางสัญจรที่ทั่วถึง  - สัดส่วนของพื้นที่โครงข่ายคมนาคมที่มีไฟส่องสว่าง

4.4. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและ

สถานการณ์ฉุกเฉิน

 - มีการฝึกซ้อมแผนด้านความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบ

คมนาคมขนส่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การส่งเสิรมการใช้ยานพาหนะเพื่อ

ลดมลพิษ (Green Mobility)

5.1. การส่งเสริมการเดินทาง

โดยไม่ใช้เครื่องยนต์

มีแผนการพัฒนาทางสัญจร (ถนน ทางเดินเท้า และทาง

จักรยาน) ครอบคลุมภายในพื้นที่

 - สัดส่วนของพื้นที่ที่จัดสรรเป็นพัฒนาทางสัญจร

5.2. การแบ่งปันยานพาหนะ มีแผน/มาตรการ การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะร่วมกัน เช่น 

Carpool , Vehicle (Car/Bike/Motorcycle) Sharing เป็น

ต้น

 - สัดส่วนของคนที่ใช้ระบบยานพาหนะร่วมกันต่อประชากรในพื้นที่ 100,000

 คน

5.3. การใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงาน

และปล่อยมลพิษต่ํา

 - สัดส่วนของจํานวนรถในพื้นที่ที่ลงทะเบียนกับพื้นที่ (พื้นที่ที่พัฒนาฯ) ใน

การใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษต่ํา

 - การมีสถานีอัดประจุในพื้นที่ 

6. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน 

Mobility

4.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ

สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Mobility ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นําเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ด้าน Smart Mobility

 - นวัตกรรม / ข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดข้างต้น เช่น 

ยานพาหนะไร้คนขับ ,การจองที่จอดรถผ่านระบบออนไลน์

มีแผน/มาตรการ การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ประหยัด

พลังงานและปล่อยมลพิษต่ํา เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ,

hybrid , การมีสถานีอัดประจุ เป็นต้น

มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ในระบบขนส่งสาธารณะตามที่

มาตรฐานกําหนด เช่น มีกล้อง CCTV ในระบบขนส่ง

สาธารณะ,มีเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในระบบ

ขนส่งสาธารณะ (ค้อนทุบกระจก ,อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตู

ฉุกเฉิน , ทางออกฉุกเฉิน) เป็นต้น

มีแผนการพัฒนาโครงข่าย/สาธารณูปโภคด้านคมนาคมขนส่ง

ที่ปลอดภัย เช่น การติดกล้อง CCTV, การติดเครื่องมือ

ตรวจวัดความเร็วยานพาหนะ เป็นต้น

4. ความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง 

(Safety)
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ด้าน Energy

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

1. ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน

(Specific Energy Consumption) 

(บังคับ)

1.1. เพื่อให้อาคารหรือสถานประกอบการ

ทั้งหมดที่ตั้งภายในเมืองต้องมีค่าดัชนีการใช้

พลังงาน (Specific Energy Consumption : 

SEC) เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงเฉลี่ยสําหรับ

ประเภทของอาคารหรือสถานประกอบต่างๆ

อาคารหรือสถานประกอบการทั้งหมดที่ตั้งภายในเมืองต้องมี

ค่าดัชนีการใช้พลังงาน เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงเฉลี่ยสําหรับ

ประเภทของอาคารหรือสถานประกอบต่างๆ

อาคารหรือสถานประกอบการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานดีกว่าค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

2. การผลิตพลังงาน

(Energy generation)

2.1 เพื่อให้ความสําคัญกับการผลิตพลังงาน

หมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) (บังคับ) ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2.2 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการผลิตพลังงานในพื้นที่

ของผู้ให้บริการส่วนท้องถิ่นภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนทั่วไป และเป็นจุดเชื่อมต่อเข้ากับ

ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Microgrid) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตพลังงานในพื้นที่ (Onsite power generation) ผลิตพลังงานในพื้นที่ได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความต้องการ

พลังงาน

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบผลิต

พลังงานในพื้นที่ และลดปริมาณพลังงานเหลือทิ้ง

 ตลอดจนเพื่อสํารองพลังงานให้กับเมือง ตั้งแต่

ในระดับย่านอาคารธุรกิจจนถึงในระดับครัวเรือน

 ทําให้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความมั่นคงด้าน

พลังงาน (Self-Sufficiency)

การจัดเก็บพลังงาน (Energy storage) มีระบบจัดเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่มีขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

พลังงานที่ผลิตในพื้นที่

3.1 เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์สูงสุด 

(Optimization) ของการส่งกระจายพลังงาน

ความเย็นและความร้อนไปยังพื้นที่ต่างๆ ของ

เมือง

ระบบส่งความเย็นและ/หรือความร้อนในพื้นที่ (District 

cooling or Distric heating system )

ผลิตความเย็นหรือความร้อนจากส่วนกลางครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยของสถาน

ประกอบการ บ้านเรือน หรือ อาคารประเภทต่างๆ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70

3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ที่รักษา

สิ่งแวดล้อม เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ CBG 

และยานยนต์ Fuel cell เป็นต้น

การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Eco-vehicle)

ออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการใช้งานยานยนต์ที่รักษา

สิ่งแวดล้อม ได้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Energy

นิยาม : ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงการข่ายไฟฟ้าหลัก

3. การส่งจ่ายพลังงาน

(Energy distribution)
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ด้าน Energy

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Energy

นิยาม : ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงการข่ายไฟฟ้าหลัก

เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Green house 

gas reduction target) ตลอดระยะเวลาโครงการ (บังคับ)

มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในสถานะปกติ (Business As Usual, BAU)

เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ใน 5 ปีแรก ของ

โครงการ

มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 20 ของค่าการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานะปกติ ภายใน 5 ปีแรกของโครงการ

5.1 เพื่อบริหารจัดการในการผลิตและ

การใช้พลังงานในพื้นที่โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่

ต่ําที่สุด ด้วยการออกแบบระบบบริหารจัด

การพลังงาน (Energy management system;

 EMS) 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart 

Grid System) และทํางานสัมพันธ์กับระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานในหมวดอื่นๆ อาทิ หมวด

 Smart Mobility, Smart Living และ Smart 

Environment

ระบบการจัดการพลังงานในพื้นที่ (Area energy 

management system; AEMS)

มีระบบการจัดการพลังงานในพื้นที่ สําหรับพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่เมือง

ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ

(SMART Grid system)

4. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(Green house gas reduction)

4.1 เพื่อให้เมืองมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ประเทศ และให้การใช้พลังงานของเมืองสอดรับ

กับนโยบายด้านการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับ

ปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน
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ด้าน Energy

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Energy

นิยาม : ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงการข่ายไฟฟ้าหลัก

5.2 เพื่อให้มีอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับ

ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid System)

 และสื่อสารกับผู้ให้บริการไฟฟ้าในการบริหาร

จัดการพลังงานกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้

มิเตอร์อัจฉริยะ (SMART Meters) มีการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meters) แบบ AMI (Advance 

Metering Infrastructure) ทํางานร่วมกับชุดส่งสัญญาณทางอินเทอร์เน็ต

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลและได้รับแจ้ง

คําแนะนําในการใช้พลังงานผ่านเว๊บไซด์ของศูนย์ควบคุมในลักษณะแบบ 

Real-Time โดยต้องมีจํานวน Smart Meters ครอบคลุมการใช้พลังงานร้อย

ละ 100 ของการใช้พลังงานของเมือง

5.3 เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยสร้างความสมดุลระหว่าง

การผลิตพลังงานและการใช้พลังงานภายในไม

โครกริด (Micro-grid) โดยใช้ระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าหลัก (Main-grid) เพื่อเสริมความมั่นคง

ทางพลังงานให้กับเมืองอัจฉริยะ

ระบบไมโครกริด (Micro-grid) ออกแบบโครงข่ายระบบไฟฟ้าย่อย (Micro-grid) หรือระบบสมาร์ท

ไมโครกริด (Smart Microgrid) ให้ส่วนประกอบทั้งหมดทํางานร่วมกันผ่าน

ระบบบริหารจัดการพลังงานและระบบควบคุม โดยสามารถทํางานในโหมดที่

ไมโครกริดแยกตัวเป็นอิสระจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Island Mode) ได้

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

5.4 เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ 

เช่น อาคาร บ้านอยู่อาศัย เป็นต้น 

โดยสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้

ระบบ Smart Home/Smart Building มีระบบ Smart Home/Smart Building สําหรับพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่

เมืองในสัดส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100

6. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน

พลังงาน

(SMART Energy Innovation)

เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ

สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart 

Energy ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นําเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ด้าน Smart Energy

มีข้อเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Energy ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ด้าน Economy นิยาม : เมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

1.1. การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจ หรือ

นําเสนอแผนการบูรณาการด้านธุรกิจ เป็นต้น

ภาครัฐ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการเงิน

การจัดตั้ง One stop service ที่ให้คําแนะนํา/ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน

การดําเนินธุรกิจ

จํานวนผู้ประกอบการใหม่ที่มีการจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มขึ้น

ภาคเอกชน การจัดทําแผนพัฒนาโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการเงิน

จํานวนผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

มีแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนในเทคโนโลยี/โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจ

2.1 การสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์

แก่ท้องถิ่นและประเทศ

2.1 การสร้าง Business  Eco-system ที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพและความต้องการของคนในพื้นที่

การจัดทําแผนความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน/ผู้ประกอบการท้องถิ่น

การจัดทําแผนความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกพื้นที่

2.2. การส่งเสริมแนวคิดใหม่ในการสร้าง Value

 added

2.2 การสร้าง Value-added จากการจัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูล

ใน Big data ที่เกิดจากการทําธุรกิจในพื้นที่

การจัดทําแผนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลใน Big data และ/หรือการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

2.3. การสร้างงานระดับทักษะฝีมือสูง 2.3 การจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะประเภทงานที่มี

คุณภาพ/ทักษะฝีมือสูง

จํานวนแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูง

การสร้างกลไกการขับเคลื่อนการเสริมสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Digital payment 

system/Cashless society)

จํานวนผู้ประกอบการ/ธุรกิจที่เน้นการสร้างรายได้บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy

2. เกิดความเชื่อมโยงและความ

ร่วมมือทางธุรกิจ (Business 

Connectivity)

3. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ

พัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Business 

Innovation and Transformation)

3.1. การวางแผนการดําเนินการให้เกิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบหรือ

อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ เช่น Incubation Innovation 

Center, Startup-friendly area, Test Bed เป็นต้น

1. ประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน

การดําเนินธุรกิจ(Business Agility)

1.2. การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทัลที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการ

ขยายตัวของกิจกรรม

ในเมืองอัจฉริยะ

1.2 การจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล, Big data,

 BCP  ที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนระบบหรืออุปกรณ์

สําหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
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ด้าน Economy นิยาม : เมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy

4. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน 

Economy

4.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ

สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 Economy ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นําเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ด้าน Smart Economy

นวัตกรรม / ข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดข้างต้น เช่น ระบบ ICT 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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ด้าน Living

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

1.1. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรที่

สามารถเชื่อมโยงกับระบบของโรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าถึงข้อมูลได้เช่น ข้อมูลการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive 

Medicine)

มีช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง เกี่ยวกับการดูแลสุขภาของประชาชน เช่น มี

กลุ่มสังคมออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุน แนะนํา ตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ/มี

เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย/มีเครือข่ายการจัดหาผู้ดูแลหรือผู้ช่วย/มีระบบแจ้ง

เตือนและนัดแพทย์

มีเครื่องมือในการวัดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพและให้ข้อมูล

เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนได้ เช่น อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ คลื่นความร้อน

1.2. มีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม จํานวนศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (Child Care Center)  เพียงพอกับการรองรับ

ประชากร

จํานวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Day Care Center) ในตอนกลางวันเพียงพอกับ

การรองรับประชากร

มีเครือข่ายประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นสัดส่วนที่เพียงพอกับ

ประชากรในชุมชน

1.3.  มีการออกแบบวางผังเมืองเพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมเมืองและที่อยู่อาศัยของคนใน

ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามหลัก

สุขาภิบาลที่อยู่อาศัย

มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไป

ตามหลักสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย

จํานวนโครงการที่มีการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยของ

คนในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่อยู่

อาศัย

 มีการวางผัง วางแผน และออกแบบระบบป้องกันสาธารณะ

ภัย

 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่าง ๆ ของเมือง และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

มีการวางผัง วางแผน และออกแบบระบบป้องกันสาธารณภัย

มีการพัฒนาทางกายภาพของเมืองให้เป็นไปตามผังป้องกันสา

ธารณภัย และระบบที่ออกแบบไว้

มีการปรับปรุงกายภาพของเมืองให้เป็นไปตามผังป้องกันสาธารณภัย

มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันสาธารณภัย เช่น ติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสว่าง CCTV ครอบคลุมทางสัญจรสาธารณะของชุมชน

มีการจัดทําแผนป้องกันสาธารณภัยและมีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันสา

ธารณภัยดังกล่าว

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Living

มีการบริการสุขภาพครอบคลุมสําหรับคนทุกวัย

นิยาม : Smart living คือ "เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย  และมีความสุขในการดํารงชีวิต”

1. ประชาชนสุขภาพดี  (Healthy 

People) 

ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน 

(Promoting People's hygiene)

2.  เมืองปลอดภัย (Public Safety) 

จากอาชญากรรม อุบัติภัย และสา

ธารณภัย

2.1.  การพัฒนาระบบและกายภาพของเมือง 

เพื่อความปลอดภัยในการดํารงชีวิตของ

ประชาชน
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ด้าน Living

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Living

นิยาม : Smart living คือ "เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย  และมีความสุขในการดํารงชีวิต”

มีระบบเฝ้าระวังสาธารณภัยและอาชญากรรมในเมือง เช่น ระบบ CCTV 

ระบบตรวจจับความผิดปกติ เช่น การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า วัตถุอันตราย 

เป็นต้น

 มีระบบแจ้งเตือน 

(City Alerts) แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 

แอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ ป้ายสาธารณะ หอสัญญาณ เป็นต้น และ

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น แอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ ศูนย์ Call 

center อุปกรณ์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินในอาคารสาธารณะ เป็นต้น

มีศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการประสานและแจ้งส่งต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น สามารถบูรณาการข้อมูลสภาพพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมจาก

กล้องวงจรปิดข้อมูลในระบบ GIS หรือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิเคราะห์

ประมวล ผลประกอบการตัดสินใจแบบทันที (Real time)

3.1. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และครอบคลุมทั้ง

พื้นที่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า

เทียม

มีระบบไฟฟ้า ประปา และการสื่อสาร เพื่อให้บริการ

ประชาชนอย่างทั่วถึง (ทุกคนสามารถเข้าถึง มีใช้เพียงพอ มี

เสถียรภาพ)

ร้อยละของครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้า/ประปา/การสื่อสาร (ได้แก่ 

ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต) โดยระบบให้บริการดังกล่าวต้อง

เพียงพอและมีเสถียรภาพ (โดยวัดจากจํานวนครั้งที่กระแสไฟฟ้า - การจ่าย

น้ําประปาขัดข้อง) และความพิเศษของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้-

จัดหา-สํารอง

มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร (Participation) ลักษณะต่างๆ (วัดจากการ

มีช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์/ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน และรับข้อมูลจาก

ประชาชนได้) เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง สําหรับ

คนในชุมชน

จํานวนครั้งของการจัดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อการออกแบบวางผัง

 และ/หรือการจัดและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการออกแบบวางผัง และ/หรือ

การจัดและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

จัดให้มีพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อการ

นันทนาการ (Public space or Green public space for 

recreation) ที่คนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ ได้

มาตรฐาน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและ

เด็ก

มีพื้นที่สาธารณะเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมเมือง และเพื่อการนันทนาการ 

ในสัดส่วนเพียงพอกับจํานวนประชากร

3. สิ่งอํานวยความสะดวกรอบตัว 

(Full of Intelligent living 

Facilities) คนทุกวัยสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะและมีโอกาสในการมี

ส่วนร่วม

3.2. การออกแบบวางผังที่ดีเพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสะท้อนอัต

ลักษณ์ของพื้นที่  

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน               

-  จัดให้มีพื้นที่บริการส่วนกลางสําหรับคนใน

ชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน          

-  ออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัย

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม

การออกแบบวางผังเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและ

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

2.2. จัดให้มีระบบหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ

เฝ้าระวังความปลอดภัย ซึ่งสามารถแจ้งเตือน

และแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วทั้ง

พื้นที่

มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety 

Surveillance System) ที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายอัจฉริยะ
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ด้าน Living

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Living

นิยาม : Smart living คือ "เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย  และมีความสุขในการดํารงชีวิต”

 มีพื้นที่บริการชุมชน (Civic area) 

ที่เหมาะสมกับบริบทเมือง

มีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา โดยตัวชี้วัดจะวัดจาก

รายการต่างๆ ดังนี้

•มีพื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม และการ

นันทนาการ

•มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน (Civic Center)  

•มีพื้นที่บริการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

•มีพื้นที่จัดกิจกรรมเอนกประสงค์ (Multipurpose Area) รองรับกิจกรรม

เมือง มีพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน 

•จํานวนกิจกรรมสาธารณะในรอบ 1 ปี

มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (อารยสถาปัตย์ Universal 

Design)

มีอาคาร สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง (เช่น ทางเท้า ทางสาธารณะ)  และพื้นที่

สาธารณะ ที่มีการออกแบบเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ได้

มีการออกแบบวางผังพื้นที่เพื่อดํารงรักษา และ/หรือสร้างอัต

ลักษณ์ของพื้นที่

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบวางผังเพื่อดํารงรักษา และ/หรือสร้างอัต

ลักษณ์ (บังคับ)

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามผังเพื่อดํารงรักษา และ /หรือสร้างอัต

ลักษณ์

3.3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ (ถ้ามี) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการวางแผนพัฒนาหรือบริหารจัดการพื้นที่

จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาตามแผนเพื่อเสริมสร้างความ

ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

4. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน 

Living

4.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้

ชีวิตของประชาชนที่ดี (Smart Living) (ถ้ามี)

มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของประชาชนที่

ดี (Smart Living)

จํานวนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของประชาชนที่ดี (Smart Living)

มีการระบุขอบเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ต้องได้รับการพัฒนา

เพื่อจัดทําแผน (เพื่อการดึงดูดการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

(Touristic Attraction))
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ด้าน People

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

1. มีหลักสูตรการจัดอบรมหรืองานสัมมนาเพื่อทักษะด้านการ

พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ดิจิทัล

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อทักษะด้านการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ดิจิทัล

2.มีการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พลเมืองใน

ด้านภัยทาง cyber เช่น การใช้งานธุรกรรมทางการเงิน

กฎหมายและการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัวหรือการหลอกลวง

ผู้บริโภคออนไลน์ เป็นต้น

ระดับของแผนการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พลเมืองในด้าน

ภัยทาง cyber

3.การใช้งานและการถึงระบบดิจิทัลของประชาขนที่เข้าถึง

เนื้อหาข่าวสารที่เป็นความรู้

สัดส่วนของประชากรที่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

4.ประชาชนมีการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

 เช่น บริการธุรกรรมและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การ

วางแผนการเดินทางม การวางแผนสุขภาพ

สัดส่วนของประชากรมีการใช้ e-Governance service หรือ eHealth

5. มีการจัดนิทรรศการ การอบรม หรือหลักสูตรในด้านดิจิทัล

 หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จํานวนโครงการ/หลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัล หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาและสร้างมูลค่าให้แก่แรงงาน

มีการจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะประเภทงานที่มีคุณภาพ/เศรษฐกิจ

สร้างสสรค์/ทักษะฝีมือสูง

มีช่องทางเพิ่มโอกาสการจ้างงาน ของความต้องการจ้างงานและความ

ต้องการงาน ในแรงงานและผู้ประกอบการ

มีแผนสร้างความสมดุล Work-life balance

1. มีช่องทางเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong Learning 

Channel) เช่นห้องสมุดดิจิทัล สารานุกรมดิจิทัล เป็นต้น

จํานวนช่องทางการสร้างและบูรณาการแหล่งการเรียนรู้

2. มีพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative space) Maker 

space,Urban Living Lab, Co-working space หรือ แหล่ง

เรียนรู้

สัดส่วนพื้นที่การให้บริการพื้นที่สร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน People

2.1 สร้างสภาพแวดล้อมและเพิ่มช่องทางในการ

เรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

2. สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ และการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด 

(Creative and life-long learning 

environments)

6. การสร้างตลาดแรงงาน

1.1 พลเมืองมีความรู้และทักษะที่สามารถเข้าสู่

ระบบแรงงานที่มีคุณภาพ เกิดการจ้างงาน และ

เพิ่มการกระจายรายได้

1. พลเมืองมีความรู้และ

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

(Knowledgeable and digital 

citizen)

นิยาม : การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนการเปิดกว้างให้สําหรับความคิดสร้างสรรค์

และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ด้าน People

กรอบการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ตัวอย่างตัวชี้วัด (Output/Outcome)

เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน People

นิยาม : การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนการเปิดกว้างให้สําหรับความคิดสร้างสรรค์

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น สภา กลุ่ม 

กลุ่มอาชีพ ชมรม สมาคม มูลนิธิ กองทุน เป็นต้น จัดการ

ความรู้

จํานวนกลุ่มทางสังคม

4.การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายใยแก้วนํา

แสง WiFi สาธารณะ 4G/5G ที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่

สัดส่วนของพื้นที่ที่มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

5. มีประชากรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระดับของการศึกษาเฉลี่ย , สัดส่วนพลเมืองที่มีการอ่าน/เช่า/ยืม หนังสือ/

ข่าวสาร ผ่านระบบออนไลน์ , สัดส่วนพลเมืองที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ให้ความรู้

เชิงสร้างสรรค์

6. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรุ้ตลอดชีวิต โดย

ใช้สื่อและเทคโนโลยี

จํานวนโครงการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรุ้ตลอดชีวิต โดย

ใช้สื่อและเทคโนโลยี

7. เกิด Digital Content ด้าน E-Learning เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่ตอบบริบทการพัฒนาในพื้นที่

จํานวนของการเกิด Digital Content ด้าน E-Learning

1. มีการออกแบบสาถานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเท่เทียม

สําหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้พิการ เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ 

นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติและศาสนา (Universal design)

สัดส่วนพื้นที่ของเมืองที่มีการออกแบบเมืองผ่านหลัก Universal Design

2. พลเมืองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ระดับของแผนการส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วมกันแบบ

หลากหลายสังคมและวัฒนธรรม

4. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน  

People

4.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้

ชีวิตของประชาชนที่ดี (Smart  People) (ถ้ามี)

มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของประชาชนที่

ดี (Smart  People)

มีข้อเสนอนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart

 People ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม (Inclusive 

society and culture)

3.1 ลดความเหลื่อล้ําทางสังคม และสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
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ส ำนักงำนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ช้ัน 1 อาคารส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

80 ถนนลาดพร้าว ซอย4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 .

www.smartcitythailand.or.th


