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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แนวโน้มการขยายตัว ของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้ เกิดความจาเป็นในการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
และการบริ ห ารจั ดการที่ดี อีกทั้ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่ อสาร การขนส่ ง
และพลั ง งาน จะเป็ น โอกาสในการพั ฒ นาเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
ซึ่งใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดในการยกระดับการบริ ห ารจัดการ
เมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้ พลังงาน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การอนุ รั กษ์ แ ละฟื้ นฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ชี วิ ต และการบริ ห ารจั ดการเมื อ ง
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิ จ
และสังคมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบด้านที่ตั้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศใกล้เคีย งได้โ ดยรอบ อยู่ บนแนวระเบียงเศรษฐกิจส าคัญของอนุภูมิภาค และมีทางออกสู่ ทะเล
ทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรด้าน
การท่ อ งเที่ ย วและวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรที่ ส ามารถน ามาต่ อ ยอดเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ประกอบกั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็น
โอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้เกิดฐานเศรษฐกิจใหม่
ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ตอนใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูน ย์เศรษฐกิจ แหล่ งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบ
การบริ ห ารจั ดการเมืองที่มีป ระสิ ทธิภ าพ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ส ามารถรองรับความต้องการของ
คนทุ ก กลุ่ ม รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และเป็ น เมื อ งที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ซึ่ ง สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง
และมีการวางแผนพัฒนาอย่ างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ดังนั้น การกาหนดประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป็นประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จึงมีความสาคัญเพื่อพัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้
๑) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมือง
ที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ ม โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เมืองศูนย์กลาง
-๑-

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ เที ย บเท่ า เมื อ งขนาดใหญ่ ใ นระดั บ นานาชาติ มี ค วามน่ า อยู่ และมี ก ารน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสาหรับพื้นที่
โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
โดยทั้งเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เมืองขนาดกลาง เน้นกรอบการเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะ
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยนาแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่มาใช้
เช่ น หลั ก การออกแบบเพื่อ ทุ กคน หลั กการเมื องกระชับ การเติ บ โตสี เขี ย ว และผั งภู มิ นิเ วศ เพื่อ ให้ เ กิ ด
การกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ
๒) การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดทาและพัฒ นาระบบการเชื่อ มโยง จัดการ และวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ
จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม
การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทาผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของ
ผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทาแผนผังพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวั ฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน
และเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกัน
ในทุก ระดับ และพั ฒ นาศั กยภาพ องค์กร เพื่อการพัฒ นาเมื อง ชุ มชน และเครือข่ าย ให้ มีทัก ษะทัด เทีย ม
กับประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจาชุมชน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาด
เพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ ัจฉริยะ
๒.๑ บทนา
การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
เพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพฯ และภาคกลาง กระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ
ของประเทศ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม และยกระดั บ รายได้แ ละคุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่ตามแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิล ปวัฒนธรรม พื้นที่ช นบท พื้นที่เกษตรกรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยน าแนวคิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ทัน สมั ย และแผนผั ง ภู มินิ เ วศมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการวางแผนภายใต้การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ และนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
-๓-

๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมรวมถึ งพื้ นที่อ นุรั กษ์ ตามศั กยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง
ผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
๓. ช่องว่างความเหลื่อมล้า
ระหว่างพื้นที่ลดลง

ตัวชี้วัด
มูลค่าการลงทุนในเมือง
เป้าหมาย
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค
(จานวน)

มีแผนผังภูมินิเวศ
๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

สัดส่วน GPP per capita
ของจังหวัดร้อยละ ๒๐
สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP
per capita ของจังหวัดร้อย
ละ ๒๐ แรกที่จนที่สุด

-**

ไม่เกิน ๓ เท่า

ไม่เกิน ๓ เท่า

ไม่เกิน ๓ เท่า

หมายเหตุ** อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

-๕-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
พื้น ที่และเมืองน่ าอยู่ อัจ ฉริย ะเป็ น การพัฒ นาเชิงพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒ นาในทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยในส่ว นของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมือง
ในจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ
แหล่งจ้างงาน และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อัตลักษณ์
ท้องถิ่น และสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ส ามารถรองรับ ความต้ องการของคนทุ กกลุ่ ม รวมทั้ งมีก ารจัด การ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดในทุกมิติ อาทิ การพัฒ นาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยเน้ น การพั ฒ นาเมื อ งหลวงโดยขาดการพั ฒ นาเมื อ งในภู มิ ภ าค ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์เมืองโตเดี่ยว ทรัพยากรในเมืองและการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการถึงขีดจากัด ไม่สามารถรองรับอุปสงค์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้ ขณะที่เมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ขณะที่ แ นวโน้ ม การพั ฒ นาเมื อ งในประเทศต่ า ง ๆ ในอนาคตจะเป็ น
การพัฒนาเมืองขนาดกลาง (ประชากร ๗ แสน – ๒ ล้านคน) ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเป็นสัดส่วนสาคัญของเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลางในภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น สร้างงาน และให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
๓.๑.๑

แนวทางการพัฒนา

ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม และผลักดัน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ดการเมืองในทุกมิติให้ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด โดยแบ่งการพัฒ นาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่
๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพ
ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
-๖-

ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ เพื่อขยายขีดความสามารถ
การให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการรองรับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น และ
๒) เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสาหรับพื้นที่โดยรอบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล้า
กาหนดขนาดของการบริ ห ารจั ดการประชากรในพื้นที่ให้ เหมาะสม คือ ประมาณ ๓ - ๕ ล้านคน
เพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแหล่งจ้างงานในพื้นที่ และจัดบริการที่มีคุณภาพ
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในพื้นที่ในการกาหนดทิศทางและบริหารจัดการ
พื้นที่ได้อย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม เน้นกรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มโดยยังคงรักษา
อัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์
ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
และน าแนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งสมั ย ใหม่ ม าใช้ เช่ น หลั ก การออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน หลั ก การเมื อ งกระชั บ
การเติบโตสีเ ขียว แผนผังภูมินิเวศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญ
จากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) พัฒนาเมืองศูน ย์กลางทางเศรษฐกิจ ให้เ ป็น เมืองอัจฉริ ยะที่มี ค วามน่า อยู่ โดยจั ด
ระเบี ย บเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ โดยในช่วงปีที่ ๑ - ๕ พัฒนา ๖ เมืองหลักในแต่ละ
ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภูเก็ต โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของ
แต่ละเมือง จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ
และแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
ขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเมืองชั้นในเพื่ อลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้
เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๒) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนใน
เมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัล ที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้พร้อมต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และนาเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง
(๓) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัต กรรมและการสร้ างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้ ประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติยุค ๔.๐ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจในพื้นที่
(๔) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางสั ง คมให้ ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์
-๗-

และการศึกษาซึง่ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอานวยความสะดวก
ในการดารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
(๕) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจานวนประชากร มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบ
จัดการน้าเสีย ขยะ และมลพิษ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริม
การสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน
รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจ ที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจาย
ความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึง่ การพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้
ภาคเหนื อ เน้ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่า สูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้น ฐานทางสั งคมแก่พื้น ที่โ ดยรอบ โดยช่ว งปีที่ ๖ - ๑๐ พัฒ นาพื้นที่เมืองเชียงรายและพิษณุโ ลก ช่วงปีที่
๑๑ - ๑๕ พัฒนาพื้นที่เมืองนครสวรรค์และน่าน และช่วงปีที่ ๑๖ - ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองลาปาง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เน้ น การพั ฒ นาการค้ า และกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ใหม่
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
แก่พื้นที่โดยรอบ โดยช่วงปีที่ ๖ - ๑๐ พัฒนาพื้นที่เมืองนครราชสีมา มุกดาหารและหนองคาย ช่วงปีที่ ๑๑ - ๑๕
พัฒนาพื้นที่เมืองอุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ และช่วงปีที่ ๑๖ - ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด และ
สกลนคร
ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยู่เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่
โดยรอบ โดยช่วงปีที่ ๖ – ๑๐ พัฒนาพื้นที่เมืองพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี ช่วงปีที่ ๑๑ – ๑๕ พัฒนา
พื้นที่เมืองสระบุรี และช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองราชบุรี
ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่
โดยรอบ โดยช่วงปีที่ ๑๑ – ๑๕ พัฒนาพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานี และช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองกระบี่
และยะลา
โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ของแต่ละเมือง จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ
ในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง ตาม
หลักการจัดทาผังภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพื้นที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
-๘-

(๒) ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองขนาดกลางให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน
โดยพัฒนาโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจรให้กับประชาชน
ในพื้นที่ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ
ในปัจจุบันและอนาคต
(๓) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจ ที่มีในพื้น ที่ อาทิ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่อ งเที่ยว เพื่อสร้า งฐานเศรษฐกิ จที่ยั่ งยื น ส่ งเสริ ม
การสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานทาต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่โดยรอบ
(๔) พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางสั ง คมให้ ไ ด้ ม าตรฐานและเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ
(๕) มีการวางแผนเพื่อ สงวนและรั กษาพื้นที่สีเ ขียวอย่า งเป็น ระบบเพื่อป้องกัน
การรุกล้าพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวัต กรรมที่ทั นสมัย และชาญฉลาดเพื่อ ยกระดับ ระบบบริ ห ารจั ดการเมื อ ง
ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การพัฒ นาระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่ในการบริห ารจัดการพื้นที่ และเป็ นส่ ว นหนึ่งในการบริห ารจัดการเมือง
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
พื้นทีเ่ ฉพาะ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์
แหล่ ง โบราณคดี มรดกทางสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕) พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารจัด การเมือ ง โดยศึ ก ษากฎหมายและกฎระเบี ย บ
ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดทาข้ อเสนอกฎหมาย
และกฎระเบียบใหม่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุ น
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยคานึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ จานวนเมืองศูนย์กลางทาง
๖ เมือง (กรุงเทพ
การพัฒนา เพื่อกระจายความ เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์
และปริมณฑล
เจริญและลดความเหลื่อมล้า เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
เชียงใหม่ ขอนแก่น
ในทุกมิติ
และพื้นที่เฉพาะ
เมืองในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภูเก็ต)
จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับ
๗ เมือง (เชียงราย
๗ เมือง (สุราษฎร์
๖ เมือง (ร้อยเอ็ด
การพัฒนา
กาญจนบุรี
ธานี น่าน อุดรธานี
สกลนคร กระบี่
พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ยะลา ราชบุรี และ
พิษณุโลก
นครสวรรค์ และ
ลาปาง)
นครราชสีมา
สระบุรี)
หนองคาย และ
มุกดาหาร)
จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนา ๕ เมือง (กรุงเทพ
๔ เมือง
๔ เมือง
๔ เมือง
เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
และปริมณฑล
เชียงใหม่ ขอนแก่น
สงขลา และภูเก็ต)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-๑๐-

๓.๒ แผนย่ อ ยการพัฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ที่ มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
จัดทาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทาแผนผังภูมิ
นิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทาแผนผังภูมินิเวศของ
พื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดทาผังเมือง
และชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม การจัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
แผนที่เกษตรเพื่อการบริ หารจั ดการเชิงรุ ก การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน
ตัว ชี้วั ดเมือ งอุ ตสาหกรรมเชิง นิ เ วศ และการจัด ทาผั ง พื้น ที่อ นุ รั ก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี
ครอบคลุมถึงการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกาหนดให้ภาครัฐ
เป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่ม
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นภาพรวมของประเทศ การฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพ พร้ อ มกั บ
การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนากลไก
ค่าตอบแทนการให้บ ริการของระบบนิ เวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ไ ด้ ทุ ก หน่ ว ยงานร่ ว มกั น ด้ า นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยกาหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดทาแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง
เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดทาและ
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยง จั ด การ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส าหรั บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล
ในการจัดทา และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน
๒) จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกั นชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท
พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของ
การใช้ พื้ น ที่ ท างภู มิ นิ เ วศ เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยกาหนดเขตพื้นที่สาหรับเป็นพื้นที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพื้นที่ลุ่มน้า ๒๕ ลุ่มน้า เป็นขอบเขตของ
ภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจากัดในการใช้พื้นที่ โดยกาหนดจากความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทาแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด
โดยเฉพาะสาหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่ งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่พิเศษ
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
๓) ให้ค วามรู้ ประสาน และบูร ณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรั กษาพื้นที่สีเ ขียว
พื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงาน/
-๑๑-

องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้า และระดับประเทศ
๔) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล
โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล
๕) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดาเนินการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพื้นที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ
รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการศึกษา สารวจ วิจัย จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุม
และมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นที่
สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

-๑๒-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน
๒. ความยั่งยืนทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมวิ ัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
จานวนเมืองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๕ เมือง (กรุงเทพและ
๑๒ เมือง
๑๙ เมือง
๒๕ เมือง
ปริมณฑล เชียงใหม่ (เมืองระยะที่ ๑ และ ๒) (เมืองระยะที่ ๑ – ๓) (เมืองระยะที่ ๑ – ๔)
ขอนแก่น สงขลา และ
ภูเก็ต)

พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวน
อย่างน้อยใน ๓
รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา จังหวัด ของ ๑ ภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

-๑๓-

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค ๖ จังหวัด ของ ๒ ภาค ใน ๖ จังหวัด ของ
๒ ภาค

